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(Β’  1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστω-
σης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμά-
των Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 
με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

2 Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μει-
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3 Έγκριση αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβα-
ση του υποχρεωτικού ωραρίου, προς συμπλή-
ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και για 
ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις καθημε-
ρινές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων του 
ΟΚΑΝΑ για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. 4068/Ζ1 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 54929/Ζ1/8-4-2019 

(Β’ 1217) υπουργικής απόφασης περί διαπίστω-

σης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμά-

των Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής 

με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-

δευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

  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. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομι-
κής Διαχείρισης 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 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
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.

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).

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:
ΩΥΗΞ4653ΠΣ-ΔΑΙ) εγκύκλιο «Καθορισμός κριτηρίων 
συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων 
σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής 
Ψυχολογίας - Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχι-
ακών Προγραμμάτων 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. Το υπ΄αρ. 27/9-12-2021 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13).

15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/824/162678/B1/13-12-2021 
εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύπτει 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του Τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ, 
δεδομένου ότι με αυτήν διαπιστώνεται η συνάφεια Με-
ταπτυχιακών Προγραμμάτων 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:

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται το ακόλουθο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με αναγνώριση επαγγελμα-
τικής ισοδυναμίας, με την προϋπόθεση η αναγνώριση 
επαγγελματικής ισοδυναμίας να αφορά εκπαιδευτικό 
κλάδο:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
CANTERBURY 
CHRIST CHURCH 
UNIVERSITY σε 
συνεργασία με το 
AEGEAN OMIROS 
COLLEGE

Master of 
Science in early 
childhood 
education with 
special needs

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
- ΕΛΛΑΔΑ

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 προστίθεται το ακόλουθο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα:
ΙΔΡΥΜΑ/ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ
UNIVERSITE PARIS 
5 DESCARTES

SCIENCES HUMAINES ET 
SOCIALES, A FINALITE 
PROFESSIONNELLE,MENTION 
PSYCHOLOGIE,SPECIALITE 
PSYCHOLOGIE CLINIQUE ET 
PSYCHOPATHOLOGIE

ΓΑΛΛΙΑ

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, 13 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

    (2)
Αύξηση ωραρίου εργασίας υπαλλήλου ΙΔΑΧ μει-

ωμένου ωραρίου του Δήμου Αλμωπίας. 

  Με την υπ’  αρ. 97/05-11-2021 απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αλμωπίας Νομού Πέλλας, που 
έχει εκδοθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 234 

και 240 του ν. 3463/2006 (Α’  114), των άρθρων 225 
και 226 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), του άρθρου 41 του 
ν. 3979/2011(Α’ 138) και του άρθρου 8 του ν. 4368/2016 
(Α’ 21), τροποποιείται η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μερικής απασχόλησης, της 
υπαλλήλου ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ του ΤΡΑΪΑΝΟΥ, ειδικό-
τητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων, με αύξηση 
του ωραρίου εργασίας της σε 6 ώρες/ημέρα, κατόπιν των 
υπ’ αρ. 16547/21.09.2021 και 17738/30.08.2018 αιτήσεων.

(Αρ. πρωτ. εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας: 
17621/01.10.2021).

(Αρ. βεβ. της Οικονομικής Διεύθυνσης του Δήμου Αλ-
μωπίας: 17619/01.10.2021).

(Αρ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-
Θράκης: 8166/11.01.2022).

  Με εντολή Συντονιστή 
Η Προϊσταμένη Τμήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Νομικών Προσώπων

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

Ι

      Αριθμ. 1959 (3)
Έγκριση αποζημίωσης για εργασία καθ’ υπέρβα-

ση του υποχρεωτικού ωραρίου, προς συμπλή-

ρωση του υποχρεωτικού ωραρίου καθώς και για 

ημερήσια και νυχτερινή εργασία κατά τις καθη-

μερινές και εξαιρέσιμες ημέρες, των υπαλλήλων 

του ΟΚΑΝΑ για το έτος 2022. 

 ΤO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΟΚΑΝΑ) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 2161/1993 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 

των διατάξεων του ν. 1729/1987 "Καταπολέμηση της δι-
άδοσης των ναρκωτικών, προστασία των νέων και άλλες 
διατάξεις"» (Α’119),

β) του ν. 3459/2006 «Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά 
(ΚΝΝ)» (Α’ 103),

γ) του ν. 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ου-
σιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 74). 

2. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Οργα-
νισμού, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΥΓ6/
Γ.Π.οικ.104741 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας 
και Πρόνοιας (Β’1603).

3. Την υπό στοιχεία Υ5γ/Γ.Π.οικ.100847/14-10-2002 
(Β’ 1343) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας 
«Άδεια χορήγησης ουσιών για υποκατάσταση της εξάρτη-
σης από τον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών».

4. Την υπ’  αρ. οικ.2/85127/0022/22-11-2012 (ΑΔΑ: 
Β4Σ1Η-8Ξ6) διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου 
Οικονομικών με θέμα «Κοινοποίηση μισθολογικών δι-
ατάξεων».
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5. Το άρθρο 20 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).

6. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προ-
σωπικού του ΟΚΑΝΑ, λόγω αυξημένων υπηρεσιακών 
αναγκών αντιμετώπισης του ειδικού πληθυσμού που 
είναι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών και οι οποίες 
προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία αρκετών 
Μονάδων Χορήγησης Υποκατάστατων σε όλη τη χώρα. 
Επίσης, οι ανάγκες αρκετών μονάδων χορήγησης μεθα-
δόνης, του Ξενώνα, Μεταβατικής Φιλοξενίας «ΙΟΝΙΣ» και 
των νέων δομών άμεσης πρόσβασης που θα λειτουργούν 
και τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες του έτους.

7. Την απόφαση του θέματος 9 της 31ης/23-12-2021 
συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ.

8. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολικά δαπάνη ύψους πεντακοσίων ογδόντα τριών 
χιλιάδων, τριακοσίων είκοσι ευρώ και ενενήντα έξι λε-
πτών (583.320,96 €) περίπου, από τα οποία σε βάρος της 
πιστώσεως του προϋπολογισμού εξόδων του ΟΚΑΝΑ 
οικονομικού έτους 2022 ποσό των διακοσίων ενενήντα 
εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και 
δέκα έξι λεπτών (299.855,16 €) και σε βάρος του προϋ-
πολογισμού του προγράμματος δημοσιών επενδύσεων 
(ΠΔΕ) το ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(283.465,80 €) αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται αποζημίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου, προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου καθώς και για ημερήσια και νυχτε-
ρινή εργασία κατά καθημερινές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
των υπαλλήλων του ΟΚΑΝΑ για το έτος 2022, συνολικά 
χιλίων ογδόντα ενός υπαλλήλων, διαφόρων κλάδων και 
ειδικοτήτων του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών 
(ΟΚΑΝΑ), οι οποίοι θα εργαστούν συνολικά εκατόν δώδε-
κα χιλιάδες και οκτακόσιες είκοσι επτά (112.827) ώρες. Η 
συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις πρόσθετες 
αμοιβές του προσωπικού που θα βαρύνουν τις πιστώσεις 
του Αριθμού Λογαριασμού 60.00 του οικονομικού έτους 
2022 εκτιμάται στο ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα 
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και δέκα έξι 
λεπτών (299.855,16€) και για τις πρόσθετες αμοιβές του 
προσωπικού, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού δημοσίων επενδύσεων, Αριθμός Λογαριασμού 
64.98, στο ποσό των διακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων 
τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών 
(283.465,80 €) και ως εξής:

- Αποζημίωση για υπερωριακή απογευματινή εργασία 
πέραν της υποχρεωτικής έως την 22η ώρα: 296.335,16 
ευρώ για συνολικά 44.907 ώρες (222.960,16 € τακτικός προ-
ϋπολογισμός, 32.407 ώρες και προϋπολογισμός προγράμ-
ματος δημοσίων επενδύσεων 73.375 € για 12.500 ώρες).

Αποζημίωση για υπερωριακή πέραν της υποχρεωτικής 
από 22:00 έως 06:00 ώρα, 13.410,00 για 1.500 ώρες (προ-
ϋπολογισμός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων).

- Αποζημίωση για νυχτερινή εργασίμων ημερών 
118.440 ευρώ για συνολικά 36.000 ώρες (19.740€ τα-
κτικός προϋπολογισμός, 6.000 ώρες και προϋπολογι-
σμός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 98.700€ για 
30.000 ώρες).

- Αποζημίωση για νυχτερινή ή και ημερήσια Κυρια-
κών και Εξαιρέσιμων 79.430 ευρώ για συνολικά 17.000 
ώρες (9.830€ τακτικός προϋπολογισμός, 1.000 ώρες και 
προϋπολογισμός προγράμματος δημοσίων επενδύσεων 
69.600€ για 16.000 ώρες).

- Αποζημίωση για Κυριακές και Εξαιρέσιμες πέραν της 
υποχρεωτικής από 6η ώρα πρωινή και μέχρι 22η ώρα 
3.825,00 ευρώ για 500 ώρες (τακτικός προϋπολογισμός).

- Αποζημίωση για Κυριακές και Εξαιρέσιμες πέραν 
της υποχρεωτικής από 6η ώρα πρωινή και μέχρι 22η 
ώρα 23.397,00 ευρώ για 2450 ώρες και από ώρα 22:00 
έως 06:00 4.983,00 ευρώ για 500 ώρες (προϋπολογισμός 
προγράμματος δημοσιών επενδύσεων).

- Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση της 
εβδομαδιαίας υποχρεωτικής 211.800,00 ευρώ για 56.000 
ώρες (43.500,00 ευρώ για 10.000 ώρες τακτικός προϋ-
πολογισμός και 168.300,00 ευρώ για 46.000 ώρες προ-
ϋπολογισμός δημοσιών επενδύσεων).

Η απασχόληση των ανωτέρω υπαλλήλων κρίνεται 
αναγκαία λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών 
αντιμετώπισης του ειδικού πληθυσμού που είναι χρήστες 
εξαρτησιογόνων ουσιών και οι οποίες προκύπτουν από 
την καθημερινή λειτουργία αρκετών Μονάδων Χορήγη-
σης Υποκατάστατων σε όλη τη χώρα. Επίσης, αρκετές 
μονάδες χορήγησης μεθαδόνης, ο Ξενώνας Μεταβατικής 
Φιλοξενίας «ΙΟΝΙΣ» και οι νέες δομές άμεσης πρόσβασης 
που λειτουργούν και τις τριακόσιες εξήντα πέντε (365) 
ημέρες του έτους.

Οι υπάλληλοι θα απασχοληθούν υπερωριακά για το 
έτος 2022, μέχρι είκοσι (120) ώρες έκαστος ανά εξάμηνο 
στην καθ’ υπέρβαση εργασία. Για υπερωριακή εργασία 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρε-
σίες που λειτουργούν είτε βάσει διάταξης νόμου είτε με 
απόφαση κατ’ εξουσιοδότηση σχετικής διάταξης όλες 
τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη 
βάση, μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις νυκτερινές και 
μέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για τις Κυριακές και εξαιρέ-
σιμες ημέρες, έκαστος ανά εξάμηνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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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,
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