
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση  - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π. 31368/27-05-2021 απόφασης του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Υγείας «Λειτουργία Δημο-
σίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής 
περιόδου 2021 - 2022» (Β’ 2426).

2 Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5486/23.7.2018 (Β’ 3763) 
απόφασης της 17ης/10.07.2018/9 συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οι-
κονομική Επιστήμη των Τμημάτων Οικονομικής 
Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-
μικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 52152 (1)
    Τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 

Γ6α/Γ.Π. 31368/27-05-2021 απόφασης του Ανα-

πληρωτή Υπουργού Υγείας «Λειτουργία Δημο-

σίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης 

αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτι-

κής περιόδου 2021 - 2022» (Β’ 2426). 

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 58 του ν. 4316/2014 «Ίδρυση παρα-

τηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντί-

δας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 270), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 51 του ν. 4384/2016 
(Α΄ 78),

β. της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193),

γ. του άρθρου 4 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25),

δ. του ν. 4763/2020 (Α΄ 254),
ε. της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομέ-

νου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της 
διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

στ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148),

ζ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

η. της υπό στοιχεία Υ32/9-9-2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώ-
τρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β’ 4185).

2. Την υπ’  αρ. 5954/2014 απόφαση του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργί-
ας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) που 
υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β΄ 1807).

3. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.12972/22-5-2015 απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ίδρυση Δημο-
σίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ), 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 1038), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.24571/
8-7-2015 (Β΄ 1553) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας.

4. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία Γ4α/
Γ.Π.55004/15/13-6-2016 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την οργάνωση, τη λει-
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τουργία, το προσωπικό καθώς και κάθε αναγκαία λεπτο-
μέρεια που αφορά τα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 2049).

5. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π. οικ. 62149/11-8-2016 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ρύθμι-
ση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής κα-
ταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας» (Β΄ 2742).

6. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 31368/27-05-2021 από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Λειτουργία 
Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρ-
μοδιότητας Υπουργείου Υγείας, εκπαιδευτικής περιόδου 
2021 - 2022» (Β΄ 2426).

7. Την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.64736/1-9-2017 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (ΑΔΑ: 75ΡΝ465ΦΥΟ-
Π3Θ) «Διαδικασία - κριτήρια για την επιλογή εκπαιδευ-
τών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013, 
αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας».

8. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.7710/29-1-2018 εγκύ-
κλιο (ΑΔΑ: ΩΜΑΓ465ΦΥΟ-Ζ96) «Έγκριση για την επιλογή 
εκπαιδευτών για διδασκαλία μαθημάτων στα Δημόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμο-
διότητας Υπουργείου Υγείας».

9. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/30-4-2018 εγκύ-
κλιο «Συμπλήρωση υποχρεωτικού διδακτικού ωραρί-
ου από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Δ.Ι.Ε.Κ. του 
ν. 4186/2013, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: 
Ψ7ΑΜ465ΦΥΟ-ΘΕΦ).

10. Την υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π.οικ.80418 εγκύκλιο 
«Σχετικά με την περ.  β της παρ.  4 της υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π.οικ.33346/30-4-2018 απόφασης» (ΑΔΑ: ΨΝΕΧ-
465ΦΥΟ-ΠΡΖ).

11. Την υπό στοιχεία 54909/ΓΓ1/18-5-2021 εγκύκλιο 
της ΓΓΕΕΚ ΔΒΜ και Ν «Ενημέρωση σχετικά με την εισα-
γωγή καταρτιζομένων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με την υποβολή 
παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου».

12. Τις προτάσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Υγείας για τις ειδικότητες τις οποίες θα λειτουργήσουν 
κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021 - 2022 καθώς και το 
υπ΄ αρ. 21489/18.05.2021 έγγραφο της Κεντρικής Υπη-
ρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας.

13. Το υπ΄ αρ. 35794/13-8-2021 έγγραφο της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας «Ορθή 
επανάληψη του εγγράφου υπ’  αρ. 21489/18-05-2021 
σχετικά με τον προγραμματισμό της περιόδου κατάθε-
σης αιτήσεων σπουδαστών και εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ 
ΕΚΑΒ Αθήνας και Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης».

14. Τα από 24-8-2021 ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήμα-
τος Διοικητικής Υποστήριξης του ΙΕΚ ΕΚΑΒ με συνημμέ-
νο το υπ΄ αρ. 28/21-7-2021 απόσπασμα πρακτικών του 
Δ.Σ. του Ε.Κ.Α.Β.

15. Την αναγκαιότητα της εύρυθμης και αποτελεσματικής 
λειτουργίας των Δ.Ι.Ε.Κ., αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασιζουμε:

Την τροποποίηση - συμπλήρωση της υπό στοιχεία 
Γ6α/Γ.Π. 31368/27-05-2021 απόφασης (Β΄ 2426), ως προς 
τα εξής σημεία:

A. Στο τέλος του πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα Δ.Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας που θα λει-
τουργήσουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2021 - 2022, 
προστίθεται:

ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΕΚ ΕΚΑΒ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Διασώστης - Πλήρωμα 
Ασθενοφόρου

B. Το τελευταίο εδάφιο της τελευταίας παραγράφου 
τροποποιείται ως εξής: 

«Τα ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου 
Κρήτης θα δέχονται αιτήσεις υποψήφιων καταρτιζόμε-
νων και εκπαιδευτών από 25 Αυγούστου 2021 έως και 
1η Σεπτεμβρίου 2021. Το Φθινοπωρινό εξάμηνο 2021 -
2022 θα ξεκινήσει στις 27/9/2021».

Κατά τα λοιπά η υπό στοιχεία Γ6α/Γ.Π. 31368/
27-05-2021 απόφαση (Β’ 2426) παραμένει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ

Ι

Αριθμ. 4228 (2)
    Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5486/23.07.2018 

(Β’ 3763) απόφασης της 17ης/10.07.2018/9 συ-

νεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον Κα-

νονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμη-

ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη των 

Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχο-

λής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου 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), ιδίως τα άρθρα 30 έως και 37, 
43 έως και 45 και 85,

β. τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 83),

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

δ. τον 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,
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ε. την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

στ. τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-09-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/17 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών -
Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/03-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμε-
σες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λει-
τουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετι-
κά 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών»,

ζ. την υπ΄ αρ. 3883/01.09.2021 (ΑΔΑ: 9Ε30469Β4Μ-
ΤΔΕ) πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
από 01.09.2021,

η. την υπ΄αρ. 5060/10.07.2018 (Β’ 3071) απόφαση της 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Αρ. Συνεδρίασης 15η/21.06.2018/9) που αφορά στην 
ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Οικονομική Επιστή-
μη» των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

θ. την υπ΄ αρ. 5486/23.07.2018 (Β’ 3763) απόφαση της 
17ης/10.07.2018/9 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στον 
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) 
στην Οικονομική Επιστήμη των Τμημάτων Οικονομικής 
Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ι. την απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής 
(Ε.Δ.Ε.), (συνεδρία 1η/15-09-2021), που αφορά στην τρο-
ποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη των Τμημάτων 
Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

ια. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 
63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της παρού-
σας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. 5486/23.07.2018 
(Β’ 3763) απόφασης της 17ης/10.07.2018/9 συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη 
των Τμημάτων Οικονομικής Επιστήμης και Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ως ακολούθως:

Στο άρθρο 7 «Διάρκεια Φοίτησης» τροποποιούνται οι 
παρ. 2 και 3 ως εξής:

«2. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των σπουδών ορίζεται σε επτά (7) εξάμηνα συμπερι-
λαμβανομένης και της ολοκλήρωσης της διπλωματικής 
εργασίας. Ο ανώτατος χρόνος υπολογίζεται για περι-
πτώσεις μη έγκαιρης κατάθεσης της διπλωματικής ή 
δυνατότητας επαναπαρακολούθησης μαθήματος λόγω 
αποτυχίας σε 2η εξεταστική κατόπιν σχετικής απόφασης 
της ΕΔΕ.

3. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατόπιν τεκμηριωμένου 
αιτήματος του, μπορεί να ζητήσει προσωρινή αναστολή 
φοίτησης που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) συ-
νεχόμενα εξάμηνα. Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητι-
κής ιδιότητας δεν προσμετρώνται στην προβλεπόμενη 
ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Η συνέχιση των σπουδών 
του μετά την αναστολή θα γίνει με τους όρους και τις 
εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες στο πρόγραμμα. Τα 
αιτήματα εξετάζονται από την Σ.Ε. και εγκρίνονται από 
την Ε.Δ.Ε. του Προγράμματος.».

Στο άρθρο 8 «Πρόγραμμα Σπουδών» προστίθεται στο 
τέλος νέα παράγραφος 11, η οποία έχει ως εξής:

«11. Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να γίνει και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%), σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 30 του ν. 4485/2017.».

Στο άρθρο 9 «Κανόνες Εξετάσεων και Αξιολόγησης 
Επιδόσεων» τροποποιείται η παρ. 6 ως εξής:

«6. Φοιτητής ή φοιτήτρια που αποτυγχάνει σε μέχρι 
δύο (2) μαθήματα σε εξεταστική περίοδο δικαιούται 
εγγραφής στο επόμενο Εξάμηνο αλλά υποχρεούται να 
επανεξεταστεί στα μαθήματα αυτά. Η παρ. 7 αφαιρείται 
και αναριθμούνται οι 8, 9 και 10.».

Στο άρθρο 10 «Διπλωματική Εργασία» τροποποιείται 
η περ. ε) της παρ. 3 ως εξής:

«ε) Αν ο φοιτητής δεν ολοκληρώσει τη διπλωματική του 
εργασία μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά όρια, δικαιού-
ται παράταση έως δύο έτη μετά από αιτιολογημένη εισή-
γηση του επιβλέποντα καθηγητή και έγκριση της Ε.Δ.Ε.».

Στο άρθρο 11 «Απονομή και Βαθμός Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών» τροποποιείται η παρ. 2 ως εξής:

«2. Ο τελικός βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τους βαθμούς των με-
ταπτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ, ο οποίος 
σταθμίζεται εις διπλούν (η ΔΕ ισοδυναμεί με δύο μαθή-
ματα), ως μέσος όρος τους.».

Στο Παράρτημα «Περιεχόμενο μαθημάτων - Ελάχιστες 
διδακτικές ώρες», οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των προ-
παρασκευαστικών μαθημάτων διορθώνονται από 20 σε 15.

  Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 

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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