
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 7810/12.11.2018 
(Β’ 5168) απόφασης της Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνε-
δρίαση 4ης/08.11.2018/9) περί Κανονισμού Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνείς 
Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

2 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5289/30-09-2020 
(Β’  4475) απόφασης της 2ης/25.09.2020/8 συνε-
δρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α., περί ορισμού 
αρμοδίων οργάνων για την κίνηση των λογαρια-
σμών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 751 (1)
   Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 7810/12.11.2018 

(Β’ 5168) απόφασης της Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνε-

δρίαση 4ης/08.11.2018/9) περί Κανονισμού Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνείς 

Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής 

Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
α. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43 έως και 45 και 85.

β. Tον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

γ. Tον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

δ. Tον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος»  
(Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

ε. Tην υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

στ. Tις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3.10.2017 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευ-
ση του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22.11.2017 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114)» και δ) 227378/Ζ1/22.12.2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

ζ. Tην υπ΄αρ. 3883/01.09.2021 (ΑΔΑ: 9Ε3Ο469Β4Μ-
ΤΔΕ) πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
από 01.09.2021.

η. Tην υπ΄ αρ. 4786/02.07.2018 (Β’ 3082) απόφαση της 
15ης/21.06.2018/20α συνεδρίασης της Συγκλήτου περί 
ίδρυσης Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ΄αρ. 50/04.01.2022 (Β’  571) απόφαση της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αρ. 
Συνεδρίασης 4η/25.11.2021/17).

θ. Tην υπ΄ αρ. 5486/23.07.2018 (Β’ 3763) απόφαση της 
17ης/10.07.2018/9 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κα-
νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμματος 
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Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνείς 
Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και Ευρω-
παϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ι. Tην απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, (συνεδρία 
2η/29.09.2021/Β1), που αφορά στην τροποποίηση του 
Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνείς 
Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ια. Tο γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή 
του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 7810/12.11.2018 
(Β’ 5168) απόφασης της Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία-
ση 4η/08.11.2018/9) περί Κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ως ακολούθως:

Στο άρθρο 5 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» 
αντικαθίσταται η περ. δ της παρ. 3 ως εξής: «δ) Αποδεικτι-
κά πολύ καλής Αγγλικής γλώσσας (Γ1/C1). Οι υποψήφιοι 
πρέπει να υποβάλουν δήλωση του ν. 1599/1986 ότι η 
αποδοχή τους στο Πρόγραμμα γίνεται με την αίρεση 
της απόκτησης του απαιτούμενου αποδεικτικού γνώσης 
της αγγλικής μέχρι και δύο μήνες μετά την εγγραφή τους 
στο ΠΜΣ.»

Στο άρθρο 8 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ» προστίθεται 
παρ. 9, ως εξής:

«9. Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών και κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών οι 
φοιτητές δύνανται να πραγματοποιούν πρακτική άσκη-
ση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η διάρκεια της πρα-
κτικής άσκησης μπορεί κατά περίπτωση να εκτείνεται 
χρονικά και πέραν των θερινών μηνών. Στην πρακτική 
άσκηση δεν αποδίδονται πιστωτικές μονάδες.»

Προστίθεται στην παρ. 6 του άρθρου 9 «ΚΑΝΟΝΕΣ 
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ» εδάφιο το 
οποίο έχει ως εξής: «Στην περίπτωση της επανεξέτασης 
μαθήματος η βαθμολογική κλίματα ορίζεται από μηδέν 
(0) μέχρι επτά (7) με διαβαθμίσεις της ακέραιης ή μισής 
μονάδας».

Στο άρθρο 16 «ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ» προ-
στίθεται παρ. 4, η οποία έχει ως εξής: «Είναι δυνατή, ύστε-
ρα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης η προσαρμογή 
των τελών φοίτησης των αποφοίτων κάποιου ΠΜΣ του 
Τμήματος, που γίνονται δεκτοί να παρακολουθήσουν 
ένα άλλο ΠΜΣ του Τμήματος».

Το άρθρο 18 «ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» αναριθμείται 
σε άρθρο 19 και προστίθεται στο τέλος εδάφιο που έχει 

ως εξής: «Η εφαρμογή του παρόντος ισχύει από τη σειρά 
εισαγωγής 2021 - 2022».

Προστίθεται άρθρο 18 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» το οποίο έχει ως εξής: «Στο πλαίσιο λει-
τουργίας του Π.Μ.Σ. δύναται να συσταθεί Συμβουλευτική 
Επιτροπή με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής του 
Π.Μ.Σ. Η Συμβουλευτική Επιτροπή θα αποτελείται από 
διακεκριμένες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού χώρου 
και του επιχειρηματικού κόσμου. Ο ρόλος της Συμβου-
λευτικής Επιτροπής είναι καθαρά συμβουλευτικός σε 
θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 686 (2)
    Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5289/30.09.2020 

(Β’ 4475) απόφασης της 2ης/25.09.2020/8 συνε-

δρίασης της Συγκλήτου του Ο.Π.Α., περί ορισμού 

αρμοδίων οργάνων για την κίνηση των λογαρια-

σμών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4009/2011 (Α’ 195) σχετικά με τις αρμοδιό-

τητες του Πρύτανη και της Συγκλήτου, όπως ισχύουν 
σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Τον ν. 4270/2014 (Α’ 143) και ιδίως το άρθρο 65 με 
το οποίο, στο πλαίσιο αποφυγής σύγκρουσης συμφε-
ρόντων και παραβίασης της αρχής της αμεροληψίας, 
ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα του διατάκτη 
δαπανών και δημοσίου υπολόγου.

3. Την υπ΄ αρ. 28/03.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-
Μ3Β) πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
από 03.01.2022.

4. Το με ημερομηνία 17.09.2020 ηλεκτρονικό μήνυμα 
της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο αιτείται απόφαση 
Συγκλήτου, όπου ορίζονται τα αρμόδια όργανα για την 
κίνηση λογαριασμών του ΟΠΑ στην Τράπεζα Ελλάδος.

5. Το με ημερομηνία 19.09.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα 
της Τράπεζας της Ελλάδος, με το οποίο αιτείται απόφαση 
Συγκλήτου, όπου ορίζονται τα αρμόδια όργανα για την 
ένταξη των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην ειδική 
διαδικτυακή εφαρμογή ΔΙΑΣ portal.

6. Την υπ΄ αρ. 5289/30.09.2020 (Β’ 4475) απόφαση 
της 2ης/25.09.2020/8 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Ο.Π.Α., η οποία αφορά στον ορισμό αρμοδίων οργάνων 
για την κίνηση των λογαριασμών του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών στην Τράπεζα της Ελλάδος.
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7. Το άρθρο 8 και την παρ. 2(θ) του άρθρου 5 του 
ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερ-
νήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

8. Την υπό στοιχεία 2/6748/ΔΓΛΚ/2019 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός 
λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και ταμειακός 
προγραμματισμός των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης που υπάγονται στην παρ. 10 του άρθρου 63Α του 
ν. 4270/2014 όπως ισχύει» (Β’ 104).

9. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώδικα 
Νομοθεσία για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
(π.δ. 63/2005, Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), με την εφαρμογή της 
παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5289/30.09.2020 
(Β’ 4475) απόφασης της 2ης/25.09.2020/8 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Ο.Π.Α., η οποία αφορά στον ορισμό 
αρμοδίων οργάνων για την κίνηση των λογαριασμών του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Τράπεζα της 
Ελλάδος, ως ακολούθως:

Α. Οι εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για το διά-
στημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31.08.2024 
να φέρουν την υπογραφή ενός εκ των:

- Βασιλείου Βασδέκη του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: ΑΝ 531436), 
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

- Ιωάννας Σοφίας Αποστολοπούλου του Νικολάου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΚ 028133), Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης 
Διοικητικών Υπηρεσιών

και την υπογραφή ενός εκ των:
- Βασιλικής Καστανού του Αλεξάνδρου (Α.Δ.Τ.: ΑΕ 

635071), Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος Προ-
ϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού

- Ιωάννη Αναστασόπουλου του Κωνσταντίνου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΟ 359086), Υπαλλήλου του Τμήματος Προϋπολογισμού 
(Ταμία) της Διεύθυνσης Οικονομικού

- Κορίνας Πατσοπούλου του Αναργύρου (Α.Δ.Τ.: ΑΒ 
297640), Υπαλλήλου του Τμήματος Προϋπολογισμού 
της Διεύθυνσης Οικονομικού

Β. Οι εντολές προς την Τράπεζα της Ελλάδος για το διά-
στημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31.08.2024 
εκτελούνται ηλεκτρονικά μέσω του ΔΙΑΣ portal από τους 
κάτωθι με τους αντίστοιχους ρόλους, όπως προσδιορί-
ζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος:

- Approver G: Ιωάννα Σοφία Αποστολοπούλου, Προϊ-
σταμένη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και 

Βασιλική Καστανού, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμή-
ματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού

- Approver: Βασιλική Καστανού, Αναπληρώτρια Προ-
ϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Ιωάννης Αναστασόπουλος, Υπάλληλος 
του Τμήματος Προϋπολογισμού (Ταμίας) της Διεύθυνσης 
Οικονομικού

- Editor: Ιωάννης Αναστασόπουλος, Υπάλληλος του 
Τμήματος Προϋπολογισμού (Ταμίας) της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Κορίνα Πατσοπούλου, Υπάλληλος του 
Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού

- Admin: Χρήστος Κατσικερός, Αναπληρωτής Προϊστά-
μενος Διεύθυνσης Οικονομικού και Βασιλική Καστανού, 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογι-
σμού της Διεύθυνσης Οικονομικού

- MIS: Χρήστος Κατσικερός, Αναπληρωτής Προϊστάμε-
νος Διεύθυνσης Οικονομικού, Βασιλική Καστανού, Ανα-
πληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού 
της Διεύθυνσης Οικονομικού και Κορίνα Πατσοπούλου, 
Υπάλληλος του Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύ-
θυνσης Οικονομικού

- Viewer: Ιωάννα Σοφία Αποστολοπούλου, Προϊσταμέ-
νη Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Χρήστος 
Κατσικερός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Οικονομικού, Βασιλική Καστανού, Αναπληρώτρια Προ-
ϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης 
Οικονομικού, Ιωάννης Αναστασόπουλος, Υπάλληλος του 
Τμήματος Προϋπολογισμού (Ταμίας) της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Κορίνα Πατσοπούλου, Υπάλληλος του 
Τμήματος Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού

και ορίζει
ως υπευθύνους για τη διαχείριση των λογαριασμών 

του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και 
ΕΣΠΑ τους: Ιωάννη Αναστασόπουλο, Υπάλληλο του 
Τμήματος Προϋπολογισμού (Ταμία) της Διεύθυνσης 
Οικονομικού και Βασιλική Καστανού, Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη του Τμήματος Προϋπολογισμού της Δι-
εύθυνσης Οικονομικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ   
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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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