
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 18η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 
8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί δι-
απίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-
λων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. για το 
A’ εξάμηνο του 2023.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 6173/Ζ1 (1)
18η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/ 

8-4-2019 (Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί δι-

απίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-

γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλ-

λοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 

και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχο-

λογίας. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το τελευταίο εδάφιο της υποπερ. γγ’ της περ. β’ της 

παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 «Συνέργειες 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, 
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’  143).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

4. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

8. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β’ 33).

9. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επι-
στημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 774), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία 42802/Ζ1/03-04-2020 (Β’ 1451) υπουρ-
γική απόφαση και την υπό στοιχεία 79762/Ζ1/29.06.2022 
(Β’ 3488) υπουργική απόφαση.

10. Την υπό στοιχεία 52425/Z1/04-04-2019 υπουργι-
κή απόφαση (Α.Δ.Α. 6ΣΙ4653ΠΣ-ΞΓ8) «Καθορισμός κρι-
τηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών 
τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β’  1152), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
89938/Ζ1/23-7-2021 (Β’ 3777) όμοια.

11. Την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική 
απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλο-
δαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β’ 1217).

12. Την υπό στοιχεία 57235/Ζ1/11-4-2019 (ΑΔΑ: ΩΥ-
ΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων συνά-
φειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογί-
ας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και 
της Σχολικής Ψυχολογίας».

13. Την υπό στοιχεία 124202/Ζ1/4-10-2021 (ΑΔΑ: 
ΩΑΚ246ΜΤΛΗ-ΩΙ8) εγκύκλιο «Κοινοποίηση διατάξεων 
τροποποίησης κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της 
Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Τα υπ’αρ. 30/11-7-2022, όπως ανακοινοποιήθηκε 
στο ορθό, 31/16-11-2022, 32/30-11-22 και 33/14.12.2022 
πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της περ. β 
της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/1/205/Β1/2-1-2023 εισήγηση 
της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει ότι από 
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, δεδομένου ότι 
με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Μεταπτυχιακών Προ-
γραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
(Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 
υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» 
(Β’ 1217), , ως ακολούθως:

Στην παρ. 1 του άρθρου 1 ανακοινοποιείται στο ορθό 
ως προς τον τίτλο το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΔΠΜΣ Ειδικής 
Αγωγής ΕΛΛΑΔΑ

Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α, «Μεταβατικές Διατάξεις», 
προστίθενται τα ακόλουθα ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

UNIVERSITY OF 
BRISTOL

Master of science 
in psychology of 

education

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ Σχολή 

Επιστημών 
Αγωγής του 

Παιδαγωγικού 
Τμήματος 

Προσχολικής 
Εκπαίδευσης

Εφαρμογές της 
Ψυχολογίας στην 

Εκπαίδευση 
και Ειδίκευση: 
Εναλλακτικές 

Ψυχοπαιδαγωγικές 
Προσεγγίσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Στην παρ. 1 του άρθρου 1, προστίθενται τα ακόλουθα 
ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

Επιστήμες της 
Αγωγής μέσω 
καινοτόμων 
τεχνολογιών 

και Βιοϊατρικών 
Προσεγγίσεων 

(ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: 
Συμπεριληπτική 

εκπαίδευση)

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΑΘΗΝΩΝ

Ειδική Αγωγή 
και Εκπαίδευση 

(“Special 
Educational 
Needs and 

Instruction”)

ΕΛΛΑΔΑ

Στην παρ. 1 του άρθρου 2, προστίθεται το ακόλουθο 
ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ/
ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
ΑΝΟΙΚΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
Σχολή 

Ανθρωπιστικών 
Επιστημών

Εφαρμοσμένη 
Αναπτυξιακή 

Ψυχολογία
ΕΛΛΑΔΑ

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

Ι  

 Αριθμ. 1122 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλή-

λων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. για 

το A’ εξάμηνο του 2023. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργα-

νισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314), όπως τροποποιήθηκε από το 
άρθρο 31 του Κεφ. Β του ν. 4465/2017 (Α’ 47).

2. Το άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α’ 176).

4. Το καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εται-
ρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Μο-
νοπρόσωπη Α.Ε.», όπως δημοσιεύθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 
14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 38427 
ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τρο-
ποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας 
"Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση 
αυτού» (Β’ 5111).

5. Τον Κανονισμό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εται-
ρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», 
ο οποίος εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία 43345 ΕΞ 2021 
απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Έγκριση του Κα-
νονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με κατάργηση της υπό 
στοιχεία 13845 ΕΞ 2021/12.05.2021 υπουργικής απόφα-
σης: «Έγκριση του Κανονισμού της Ανώνυμης Εταιρείας 
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«Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.», με 
κατάργηση της υπό στοιχεία 252/ΓΔΟΔΥ/ΔΔΥ/2020/22-
1-2020 υπουργικής απόφασης «Έγκριση του Κανονισμού 
της Ανώνυμης Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας 
Α.Ε.», με κατάργηση της υπό στοιχεία ΔΙΔΚ/ΚτΠ/οικ. 
21588/04-11-2011 (Β’ 2541) υπουργικής απόφασης «Κα-
νονισμός της Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληρο-
φορίας Α.Ε.”», όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
ΔΙΔΚ/οικ 35181/11-11-2015 (Β’ 2532) κοινή υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση άρθρων του Κανονισμού της 
Ανώνυμης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.”» 
(Β’ 164)» ΦΕΚ 2060/Β’/2021))» (Β’ 5807).

6. Την υπό στοιχεία 30422/ΕΓΔΕΚΟ 342/21-7-2006 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Εξαίρεση από το πεδίο εφαρ-
μογής του άρθρου 3 του ν. 3429/2005 της Ανώνυμης 
Εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (Β’ 967).

7. Την υπ’ αρ. 4151/05-08-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Ανανέωση της θητείας του Προέδρου 
και των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυ-
μης Εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ Α.Ε.”» (Υ.Ο.Δ.Δ. 752).

8. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α’ 176)».

9. Την απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την υπ’ αρ. 
856/25-08-2022, συνεδρίασή του «Εκλογή Διευθύνοντος 
Συμβούλου (Θέμα 1)».

10. Την απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε. κατά την 
υπ’ αρ. 857/26-08-2022 συνεδρίασή του «Γενικές εξου-
σιοδοτήσεις προς Διευθύνοντα Σύμβουλο (Θέμα 2.2)».

11. Την υπ’ αρ. 468/11-01-2023 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης «Βεβαίωση επάρκειας 
πιστώσεων για την υπερωριακή απασχόληση υπαλλή-
λων ΚτΠ Μ.Α.Ε. A’εξαμήνου 2023».

12. Την απόφαση του ΔΣ της ΚτΠ Μ.Α.Ε., κατά την 
υπ’ αρ. 884/18-01-2023 συνεδρίασή του (Θέμα 5.1).

13. Τις έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες 
που έχουν δημιουργηθεί κατά το A’ εξάμηνο του 2023, 
για την αντιμετώπιση των οποίων επιβάλλεται η υπερω-
ριακή απασχόληση του προσωπικού της ΚτΠ Μ.Α.Ε., με 

σκοπό την αποτελεσματική συνδρομή του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης στο πλαίσιο του ψηφιακού - 
διοικητικού μετασχηματισμού της χώρας.

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλεί-
ται συνολική δαπάνη σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(45.000,00 €), η οποία έχει προβλεφθεί στον αναλυτι-
κό προϋπολογισμό της ΚτΠ Μ.Α.Ε. οικονομικού έτους 
2023, σύμφωνα και με την υπ’  αρ. 468/11-01-2023 
βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, 
αποφασίζουμε:

Την έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης 
για εξήντα τέσσερις (64) υπαλλήλους της μονοπρόσω-
πης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της 
Πληροφορίας Μ.Α.Ε.» κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 
17.00 έως τις 22.00 και μέχρι 120 ώρες ανά υπάλληλο καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, προς αντιμετώπι-
ση των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών εταιρείας κατά 
το Α’ εξάμηνο του 2023.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής απο-
ζημίωσης μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι 
άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε 
φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Ο καθορισμός και 
η εξατομίκευση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
του προαναφερόμενου προσωπικού θα λαμβάνει χώρα 
με την έκδοση ξεχωριστής απόφασης ανά μήνα του Δι-
ευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας, ανάλογα με τις 
υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο προϋπολογισμός της συνολικής δαπάνης ανέρ-
χεται στο ποσό των σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(45.000,00 €), η οποία θα καλυφθεί από τις εγκεκριμέ-
νες πιστώσεις στον αναλυτικό προϋπολογισμό της ΚτΠ 
Μ.Α.Ε. οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα και με την 
υπ’ αρ. ΚτΠ ΜΑΕ 468/11-01-2023 βεβαίωση της Διεύ-
θυνσης Οικονομικής Διαχείρισης.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της. 

 Καλλιθέα, 19 Ιανουαρίου 2023

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΣΘΕΝΙΔΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02003082501230004*
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