
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση χορήγησης υποτροφιών σε αλλοδα-
πούς και ομογενείς σπουδαστές σε εκπαιδευτικά 
ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 
τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας για 
το έτος 2021.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 83939/Δ1/
19-05-2017 (Β’  1800) υπουργικής απόφασης με 
θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημο-
τικών Σχολείων».

3 Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 
(Σ.Ε.Π.), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 
(Ε.Ο.Τ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

Αριθμ.  1666-Ο/AΣ 246 (1)
Παράταση χορήγησης υποτροφιών σε αλλοδα-

πούς και ομογενείς σπουδαστές σε εκπαιδευτι-

κά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τεχνολο-

γικού τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας 

μας για το έτος 2021. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις:  
α) Της περ. γ του άρθρου 231, της περ. στ του άρθρου 

234, του άρθρου 240 και των παρ. 1.β,  3 και 6 του άρ-
θρου 438 του ν. 4781/2021 «Οργάνωση και Λειτουργία 
Υπουργείου Εξωτερικών, Συμβούλιο Απόδημου Ελληνι-
σμού, ρύθμιση θεμάτων διεθνούς αναπτυξιακής συνερ-
γασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας και άλλες διατάξεις 
(Α’ 31).

β) Της υπό στοιχεία Α.Π.Φ.:1666-0/ΑΣ295/7.06.2021 
απόφασης του Υπουργού Εξωτερικών «Προϋποθέσεις 
παράτασης των υποτροφιών της Ε3 Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Εξωτερικών σε παλαιούς ενεργούς αλ-
λοδαπούς και ομογενείς σπουδαστές που φοιτούν σε 

εκπαιδευτικά ιδρύματα του Πανεπιστημιακού και Τε-
χνολογικού τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας 
(Β’ 2939).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχεί-
ρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 11/85/
ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Του π.δ. 83/2019 περί «Διορισμού Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ) Του π.δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες” (Α’ 145).

ζ) Της υπό στοιχεία 265/29-08-1996 ΠΥΣ (Α’ 214).
2) Την υπό στοιχεία 106353/100/1067/17-7-1997 

κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Οικονομικών και του Υπουργού Γεωργίας σχετικά 
με τους όρους χορήγησης της Αναπτυξιακής Βοήθειας 
(Development Assistance Committee) DAC του Οργανι-
σμού Οικονομικής Συνεργασίας (Β’ 835).

3) Την υπό στοιχεία 44996/25.10.2012 απόφαση του 
Υπουργού Εξωτερικών με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
Υ.Δ.Α.Σ-4 στην Ε1 Διεύθυνση Μορφωτικών και Πολιτιστι-
κών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών» (Β’ 2900).

4) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

5) Το Α.Π.Φ.1666-0/ΑΣ94/22.03.2021 έγγραφο της Ε3 
Διεύθυνσης περί αιτήματος ανάληψης υποχρέωσης για 
το έτος 2021.

6) Την υπό στοιχεία Φ.085.3/2250907001/Ε3/201.281/
12.04.2021 της αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών απόφαση ανάληψης υποχρέ-
ωσης (ΑΔΑ:6ΒΓΚΕ- ΡΘ9).

7) Την ανάγκη συνέχισης χορήγησης των τρεχουσών 
υποτροφιών Ε3 (πρώην Ε1) Διεύθυνσης του Υπουργείου 
Εξωτερικών για το έτος 2021.

8) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης προκαλείται, σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού τρέχοντος οικονομικού έτους, δαπάνη ύψους έως 
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2.099.925,00 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του φορέα 1009-201 ΚΑΕ 2250907001 για παροχή διμε-
ρούς αναπτυξιακής βοήθειας του προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Εξωτερικών, αποφασίζουμε:

Την έγκριση συνέχισης χορήγησης για το διάστημα 
έως 31-12-2021, των υποτροφιών σε 459 αλλογενείς και 
ομογενείς προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς σπουδα-
στές, ενεργούς υποτρόφους της Ε3 Διεύθυνσης, οι οποίοι 
ήδη φοιτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της 
χώρας μας προς ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών 
τους, υπό τους όρους και προϋποθέσεις της υπό στοι-
χεία Α.Π.Φ.:1666-0/ΑΣ295/16.06.2021 απόφασης του 
Υπουργού Εξωτερικών

Ανάλυση δαπάνης:
Το μηνιαίο ποσό υποτροφίας που καταβάλλεται στους 

υποτρόφους όλων των κατηγοριών καθορίζεται ως εξής:
Προπτυχιακές/μεταπτυχιακές σπουδές
- μηνιαίο ποσό: 368,00 ευρώ
- χαρτόσημο 3,6%: 13,25 ευρώ
- Μεικτό μηνιαίο ποσό: 381,25 ευρώ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Εξωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

    Ι 

 Αριθμ. 117956/Δ1 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 83939/Δ1/

19-05-2017 (Β’ 1800) υπουργικής απόφασης με 

θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δη-

μοτικών Σχολείων» .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις:
1.1. της περ. ε της παρ. 11 του άρθρου 4 του ν. 1566/ 

1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167), σε 
συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
7 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των απο-
φοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188),

1.2. της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 188),

1.3. της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 με θέμα 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),

1.4. των άρθρων 52 και 54 του ν. 4807/2021 «Θεσμικό 
πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυ-
ναμικό του δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθ-
μίσεις» (Α’ 96),

1.5. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

1.6. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

1.7. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

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

1.9. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) της υπό στοιχεία 
94236/ΓΔ4/29-06-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια 
Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπι-
αγωγείων, Δημοτικών και των Γυμνασίων» (Β’ 3567) και

1.10. των άρθρων 3, 4 και 5 της υπό στοιχεία Φ.31/
94185/Δ1/29-07-2021 υπουργικής απόφασης με θέμα 
«Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευ-
ση» (Β’ 3791).

2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

3. Την υπ’ αρ. 83939/Δ1/19-05-2017 (1800Β’) Υ.Α. με 
θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών 
Σχολείων»

4. Την υπό στοιχεία 44/02-09-2021 πράξη του Δ.Σ. του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/606/114323/Β1/15-09-2021 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 83939/Δ1/
19-05-2017 υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολό-
γιο Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων» 
(Β’ 1800), κατόπιν της εισαγωγής της διδακτικής ενότη-
τας με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στο Πρόγραμμα 
Σπουδών, ως εξής:

α) Όσον αφορά το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των ολιγο-
θέσιων σχολικών μονάδων 3/θέσιου και 2/θέσιου Δη-
μοτικού Σχολείου, να γίνει αντικατάσταση της Ευέλικτης 
Ζώνης από τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Δηλαδή, με την 
εισαγωγή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, στις προβλεπόμε-
νες διδακτικές ώρες για την Ευέλικτη Ζώνη να υλοποι-
ούνται τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

β) Σχετικά με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του 1/θέσιου 
Δημοτικού Σχολείου, τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων να δια-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 59647Τεύχος B’ 4477/29.09.2021

χέονται στα προσφερόμενα Γνωστικά Αντικείμενα, όπου 
αυτό κρίνεται από τον/την εκπαιδευτικό ψυχοπαιδαγωγι-
κά και διδακτικά προσφυές αλλά και εφικτά υλοποιήσιμο.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 83939/Δ1/ 
19-05-2017 υπουργική απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο 
Πρόγραμμα Ολιγοθέσιων Δημοτικών Σχολείων» (Β’ 1800).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

    Ι 

 Αριθμ. 16708 (3)
Σύσταση Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων 

(Σ.Ε.Π.), στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 

(Ε.Ο.Τ.). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του ν. 3528/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

2. Τις διατάξεις του ν.  3270/2004 «Αρμοδιότητες 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης» (Α’ 187).

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο Διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 112).

4. Τις διατάξεις του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογρα-
φείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 131).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 45).

6. To π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157).

7. Το π.δ. 72/2018 «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού (Ε.Ο.Τ)» (Α’ 141).

8. Τo π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία  ΔΙΔΑΔ/Φ.35.47/2306/οικ.17520/
29.05.2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης με θέμα «Σύστημα Επιλογής Προϊσταμένων, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλ-
ληλικού Κώδικα, όπως ισχύει» (ΑΔΑ:6ΜΜ1465ΧΘΨ-Φ7Γ).

10. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2403/οικ.19403/
31.05.2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης με θέμα «Έκδοση προκηρύξεων για την 

πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης των 
Υπουργείων και σύσταση των Συμβουλίων Επιλογής 
Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) (ΑΔΑ: 7Χ6Ζ465ΧΘΨ-ΠΦΒ).

11. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.50/2563/οικ.30660/
06.09.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με 
θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και δι-
αφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ν. 4622/2019 
(Α’ 133), (ΑΔΑ: ΨΒΒΦ465ΧΘΨ-ΒΓΝ).

12. Την ανάγκη Σύστασης Συμβουλίου Επιλογής Προϊ-
σταμένων (Σ.Ε.Π.) στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 
(Ε.Ο.Τ), για την επιλογή προϊσταμένων Διεύθυνσης ή 
αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύθυνσης και Τμή-
ματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και για τη διεξαγω-
γή των δομημένων συνεντεύξεων του άρθρου 85 του 
Υπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή των προϊσταμένων 
Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας.

13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Συνιστάται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 
(Ε.Ο.Τ.), Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.), το 
οποίο είναι αρμόδιο: α) για την επιλογή προϊσταμένων 
Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διεύ-
θυνσης και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας και 
β) για τη διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων του 
άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα για την επιλογή 
των προϊσταμένων Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου 
οργανικής μονάδας

2. Το Σ.Ε.Π είναι πενταμελές και αποτελείται από:
α) τον Υπηρεσιακό Γραμματέα, του εποπτεύοντος τον 

Ε.Ο.Τ., Υπουργείου Τουρισμού,
β) έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Ε.Ο.Τ.,
γ) έναν (1) Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους και 
δ) δύο (2) μέλη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π), εκ των οποίων ο ένας ορίζεται 
Πρόεδρος.

Τα μέλη του Σ.Ε.Π ορίζονται με ισάριθμους αναπλη-
ρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα 
με τα τακτικά μέλη

3. Γραμματέας του Σ.Ε.Π. και αναπληρωτής του ορί-
ζονται υπάλληλοι του Ε.Ο.Τ., κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α’

4. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Επιλογής Προ-
ϊσταμένων είναι τριετής. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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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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