
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου 
στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογί-
ας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι 
και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επι-
χειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων 
Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β’ 2156).

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Κωνστα-
ντίνο Υφαντίδη, ενός (01) σταθερού Η/Υ μάρκας 
HP με οθόνη DELL και ενός (01) φορητού Η/Υ 
(laptop) μάρκας HP, όλα μεταχειρισμένα, για την 
2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία με 
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΜΥΚΗΝΑΙ» μίας (01) θερμικής κάμερας τύπου 
THERMIS LR WS για τo Λιμεναρχείο Λευκάδας.

5 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
με την επωνυμία «WORLD STARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-
ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενός 
(01) μεταχειρισμένου Ι.Χ.Ε. οχήματος, με αριθμό 
αναγνώρισης JMZER893600122987, τύπου SUV 
MAZDA CX7, κυλινδρισμού 2.261 κ.ε., για το Κε-
ντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.

6 Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ», εξο-
πλισμού για τη Δημόσια Σχολή Εκπαίδευσης Ναυ-
τικών/Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων 
(ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 47198/Ζ1 (1)
Ίδρυση κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου 

στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογί-

ας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Δι-

εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), 
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (Α’ 38) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (Α’ 13),

β) της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 13 και της περ. ιβ) 
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70),

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

δ) 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),

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

στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και

ζ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β’ 33).

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Διοικούσας Επιτροπής 
(υπ’ αρ. 9/21-02-2022 συνεδρίαση) του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος.

3. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/153/46397/Β1/20-4-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν.  4270/2014 (Α’  143), 
από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 
την οποία από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. ή του ΠΔΕ του Υ.ΠΑΙ.Θ.,ούτε σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:

Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος, ιδρύονται οι ακόλουθες κατευθύν-
σεις προχωρημένου εξαμήνου με τίτλο:

1. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι 
Πόροι.

2. Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών.
Η λειτουργία αυτών ξεκινάει από το 6ο εξάμηνο σπου-

δών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 26 Απριλίου 2022

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   

Ι

   Αριθμ. 125936 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Με-

ταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Του-

ρισμού «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και 

λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατη-

γών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς 

οδηγό» (Β’ 2156). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4811/2021 «Απλού-

στευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστη-
ριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Του-
ρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες 
και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες 
ρυθμίσεις» (Α΄ 108),

β. του άρθρου 8 του ν.δ. 701/1970 «Περί ενεργούμε-
νων διά κατηγοριών τινών αυτοκινήτων μεταφορών και 
επιβαλλομένων διοικητικών κυρώσεων σε κατόχους αυ-
τών» (Α’ 220),

γ. της περ. ε’ της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρθρου 1 του 
ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας 

τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, 
ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 155),

δ. του ν. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νο-
μοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α’ 63),

ε. του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 184),

στ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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),

ζ. του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157),

η. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

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

ι. της υπ’ αρ. 317/22.09.2021 κοινής απόφασης του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

2. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’  αρ. 16597/
29.12.2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επι-
χειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιω-
τικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό (Β’ 2156)», προκειμένου 
να διευκολύνεται το έργο των επιχειρήσεων εκμίσθωσης 
επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς 
οδηγό.

3. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 16597/29.12.2010 
κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις 
σύστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης 
επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς 
οδηγό» (Β’ 2156), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Ως χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση επι-
βατηγών αυτοκινήτων Ι.Χ., των από κατασκευής ανοι-
κτού τύπου, των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και των 
τεθωρακισμένων αυτοκινήτων ορίζεται τα δεκατέσσερα 
(14) έτη από το έτος έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλο-
φορίας αυτών, με χρονική στιγμή απόσυρσης την τε-
λευταία ημέρα του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο 
εκπνέει η ανωτέρω προθεσμία».

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’  αρ. 
16597/2010 απόφαση των Υπουργών Υποδομών, Μετα-
φορών και Δικτύων και Πολιτισμού και Τουρισμού «Όροι 
και προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας επιχειρή-
σεων εκμίσθωσης επιβατηγών αυτοκινήτων Ιδιωτικής 
Χρήσης (Ι.Χ.), χωρίς οδηγό» (Β’ 2156).

3. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 21 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί 

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

Ι

  (3) 
  Αποδοχή πρότασης δωρεάς από τον Κωνστα-

ντίνο Υφαντίδη, ενός (01) σταθερού Η/Υ μάρ-

κας HP με οθόνη DELL και ενός (01) φορητού Η/Υ 

(laptop) μάρκας HP, όλα μεταχειρισμένα, για την 

2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.   

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/28852/2022/26-4-2022 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν. 4182/2013, καθώς και τα άρθρα 496-512 του Αστι-
κού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 22-09-2021 επι-
στολή πρότασης δωρεάς του Κωνσταντίνου Υφαντίδη 
του Σταύρου, ενός (01) σταθερού Η/Υ μάρκας HP με 
οθόνη DELL και ενός (01) φορητού Η/Υ (laptop) μάρ-
κας HP, όλα μεταχειρισμένα, για την 2η ΠΕ.ΔΙ.Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ., συνολικής εκτιμώμενης αξίας εννιακοσίων ευρώ 
(900,00€). 

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

(4)  
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία με 

την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΜΥΚΗΝΑΙ» μίας (01) θερμικής κάμερας τύπου 

THERMIS LR WS για τo Λιμεναρχείο Λευκάδας.   

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/28831/2022/26-4-2022 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του 
ν. 4182/2013, καθώς και τα άρθρα 496-512 του Αστικού 
Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 28-09-2021 επιστο-
λή δωρεάς, καθώς και το από 19-10-2021 αντίγραφο 
Πρακτικού συνεδριάσεως του ΔΣ της εταιρείας με την 
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΥΚΗ-
ΝΑΙ», μίας (01) θερμικής κάμερας τύπου THERMIS LR WS 
για τo Λιμεναρχείο Λευκάδας, συνολικής αξίας εννέα 
χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€), συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ. 

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

 (5) 
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία με 

την επωνυμία «WORLD STARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩ-

ΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενός 

(01) μεταχειρισμένου Ι.Χ.Ε. οχήματος, με αριθμό 

αναγνώρισης JMZER893600122987, τύπου SUV 

MAZDA CX7, κυλινδρισμού 2.261 κ.ε., για το Κε-

ντρικό Λιμεναρχείο Βόλου.   

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/28829/2022/26-4-2022 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4182/2013, 
καθώς και τα άρθρα 496-512 του Αστικού Κώδικα, γί-
νεται αποδεκτή η υπό στοιχεία Πρωτ. Εισερχ. Κ.Λ.Βό-
λου: 18647/31-12-2021 επιστολή δωρεάς της εταιρεί-
ας με την επωνυμία «WORLD STARS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ενός (01) μετα-
χειρισμένου Ι.Χ.Ε. οχήματος, με αριθμό αναγνώρισης 
JMZER893600122987, τύπου SUV MAZDA CX7, κυλιν-
δρισμού 2.261 κ.ε., για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, 
αξίας δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€). 

 Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Ι

 (6) 
 Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ 

ΑΜΚΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡ-

ΓΟΥ», εξοπλισμού για τη Δημόσια Σχολή Εκπαί-

δευσης Ναυτικών/Σχολή Σωστικών Πυροσβεστι-

κών Μέσων (ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) Μακεδονίας.   

 Με την υπ’ αρ. 2824.76/28817/2022/26-4-2022 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα το άρθρο 3 του ν. 4182/2013, 
καθώς και τα άρθρα 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται 
αποδεκτή η από 16-11-2020 επιστολή δωρεάς, μέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, της εταιρείας «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΟΥ» εξοπλισμού, 
συγκεκριμένα δύο (02) αναπνευστικών συσκευών SCBA 
SIGMA-2VISION, τεσσάρων (04) φιαλών SCBA κύλινδρος 
1640 6LT/3000 bar steel, ενός (01) σχοινιού ΝΙΚΑ-SIRI S12 
12κλ. 1μ. 22 ΜΜ, οκτώ (08) στολών εμβαπτίσεως θερ-
μομονωμένων NEPTUNE, SOLAS, UNIVERSAL, ενός (01) 
συστήματος πρόσδεσης με γάντζο για Liferafts 6-35 prs 
LALIZAS, ενός (01) υδροστατικού μηχανισμού για Liferafts 
SOLAS/ΜED και μιας (01) Liferaft ρίψεως 6 ατόμων SOLAS 
OCEANO LALIZAS για τη Δημόσια Σχολή Εκπαίδευσης 
Ναυτικών/Σχολή Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων 
(ΔΣΕΝ/ΣΠΜ) Μακεδονίας, συνολικής αξίας τεσσάρων 
χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα 
λεπτών (4.836,69€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

 Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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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,


