
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 154781/Ζ1/
30-11-2021 κοινής απόφασης «Ορισμός κριτηρί-
ων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την 
κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Β’ 5629) .

2 Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την κατάρτιση 
σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σύμφω-
να με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 
(Α’ 66).

3 Ανάθεση καθηκόντων ταμειακού υπολόγου της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 36331/Z1 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 154781/Ζ1/

30-11-2021 κοινής απόφασης «Ορισμός κριτηρί-

ων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων για την 

κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Β’ 5629). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 16 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 69 

του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκ-
παιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών 
Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α’ 12),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

γ) 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),

δ) του π.δ. 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 - Διόρθ. Σφαλμ. Α’126),

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, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

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

η) την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο 
Συρίγο» (Β’ 33).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/132/35817/Β1/30-3-2022 
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 έκδοση της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Η υπό στοιχεία 154781/Ζ1/30-11-2021 κοινή απόφαση 
«Ορισμός κριτηρίων, δεικτών ποιότητας και επιτευγμά-
των για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγη-
σης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» (Β’ 5629)» 
τροποποιείται ως ακολούθως:

α. Μετά την περίπτωση ε’ του Κεφαλαίου Β προστίθεται 
περίπτωση στ’ ως εξής:

«στ. Ειδικά για το έτος 2022, η υποβολή των ετήσιων 
εκθέσεων των Α.Ε.Ι. προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. που αφορούν 
στην παρουσίαση των ετήσιων επιδόσεών τους για το 
έτος 2021, πραγματοποιείται έως τη 15η Ιουνίου 2022, 
ενώ η σχετική εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε προς τον Υπουργό 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

31 Μαρτίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1536

15571



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ15572 Τεύχος B’ 1536/31.03.2022

Παιδείας και Θρησκευμάτων, υποβάλλεται έως την 31η 
Ιουλίου 2022.».

β. Το δεύτερο εδάφιο της περ δ’ του Κεφαλαίου Β κα-
ταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2022

Η Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

I

    Αριθμ. 29517 (2)
Συγκρότηση ομάδας εργασίας για την κατάρτιση 

σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης σύμφω-

να με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 

(Α’ 66).

  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 «Εγγυ-

ήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 66).

2. Την παρ. 3β του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

4. Το 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).

5. Το π.δ. 3/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών» (Α’ 3).

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

7. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση και μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων».

8. Το π.δ 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

9. Το υπ’ αρ. 4202/18-01-2022 Ενημερωτικό Σημείωμα 
της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

10. Τις υποδείξεις των Φορέων.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση ομάδας εργασίας με αντικείμενο 
την κατάρτιση σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3846/2010 
(Α’ 66), αποτελούμενη από τους κάτωθι:

1) Στασινοπούλου Παναγιώτα, υπάλληλος κατηγορίας, 
ΠΕ, κλάδου Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργα-
σίας του Τμήματος Κέντρου Έρευνας και Μετρήσεων 
Προσδιορισμού Βλαπτικών Παραγόντων για την Υ.Α.Ε. 
της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, ως 
μέλος, με αναπληρωτή τον Βασιλειάδη Χριστόφορο, 
υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ, κλάδου Υγείας του Τμήματος 
Εποπτείας Φορέων Παροχής Υπηρεσιών για την Υγεία και 
Ασφάλεια στην Εργασία της ίδιας Διεύθυνσης.

2) Τουφεκούλα Χρυσούλα, κατηγορίας, ΠΕ, κλάδου 
Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτήτων, Ιατρών Εργασίας, Προϊστα-
μένη Διεύθυνσης της Υπηρεσίας Ειδικών Επιθεωρητών 
Εργασίας ως μέλος, με αναπληρώτρια τη Βαμβακά Ντα-
νιέλα, κατηγορίας, ΠΕ, κλάδου Ιατρών, Ιατρών Ειδικοτή-
των, Ιατρών Εργασίας, υπάλληλος του Τμήματος Σχεδια-
σμού και Συντονισμού Ελέγχων Επιθεώρησης Ασφάλειας 
και Υγείας στην Εργασία της Διεύθυνσης Προγραμματι-
σμού και Συντονισμού Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγεί-
ας στην Εργασία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας.

3) Δημητριάδης Δημήτριος, Ιατρός Δημόσιας Υγείας 
ΕΣΥ, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ως μέλος, 
με αναπληρώτρια την Παντελά Όλγα, Ιατρό Δημόσιας 
Υγείας ΕΣΥ.

4) Πανταζή Ευγενία, Ιατρός Εργασίας, εκπρόσωπος του 
Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ως μέλος, με αναπλη-
ρωτή τον Μαμπλέκο Γεώργιο, Καρδιολόγο.

5) Νταβέλος Αθανάσιος, Ειδικός Ιατρός Εργασίας, Γραμ-
ματέας του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Εργασί-
ας και Περιβάλλοντος, ως μέλος, με αναπληρώτρια την 
Πανταζή Ευγενία, Ειδική Ιατρό Εργασίας, Πρόεδρος του 
Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Ιατρικής Εργασίας και Περι-
βάλλοντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Η Γενική Γραμματέας 

ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 263 (3)
Ανάθεση καθηκόντων ταμειακού υπολόγου της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων .

 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

  Αφού έλαβε υπόψη:
Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204).
2. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-

σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α’ 143/
28.06.2014, παρ. 3 του άρθρου 65 και άρθρα 150-155).

3. Τον ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική 
Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη 
φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές 
διατάξεις.» (Α’ 240/2016, άρθρα 75- 91).
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4. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιο-
νομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» 
(Α’ 176).

5. Τον ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 94 και ιδίως τα άρθρα 108 έως 126 και 132).

6. Το άρθρο 76 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

7. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

8. Το π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Ορ-
γάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
(Ρ.A.Λ.)» (Α’ 28).

9. Την υπ’  αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός 
Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) 
τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299).

10. Την υπ’  αρ. 1000.00/62063/2018 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός 
μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477).

11. Την υπ’  αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός 
ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 319).

12. Την υπ’ αρ. 1000.0/6799/2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός Προ-
έδρου και ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρ-
χής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 70).

13. Την υπ’ αρ. 2173/2021 απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Προϊστάμε-
νης Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και 
Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Αναλυ-
τικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
οικονομικού έτους 2022» (Β’ 6489).

14. Την υπ’  αρ. 58/2018 απόφαση Ρ.Α.Λ. (ΑΔΑ: 
6KZ546M445-ΩΡΛ) «Έγκριση Απολογιστικών - Οικονο-
μικών Στοιχείων 2017 και Έκθεσης Ελέγχου».

15. Την υπ’ αρ. 88/2019 απόφαση του Προέδρου της 
Ρ.Α.Λ. «Αντικατάσταση του εκκαθαριστή αποδοχών, του 
ταμειακού υπολόγου και του διαχειριστή πάγιας προκα-
ταβολής» (Β’ 778).

16. Το γεγονός ότι η Ρ.Α.Λ. έχει ενταχθεί στο μητρώο 
των φορέων της γενικής κυβέρνησης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., δια-
θέτει δικούς της πόρους και δεν επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισμό με αποτέλεσμα να μην έχει επίπτωση 
στα δημοσιονομικά στοιχεία του κράτους.

17. Την ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία της Αρχής 
λόγω της απόσπασης του, επί του παρόντος, Ταμειακού 
Υπολόγου της Αρχής σε άλλο Φορέα.

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 4270/

2014, συστηματικά ερμηνευομένου σε συνδυασμό με 
την παρ. 2 του άρθρου 115 και ιδίως την περ. δ΄, και 
την παρ. 2 του άρθρου 125 του ν. 4389/2016, ο Πρόε-
δρος της Αρχής αποτελεί τον διατάκτη και το αρμόδιο 
όργανο για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Αρ-
χής. Επιπροσθέτως, τα καθήκοντα του διατάκτη είναι 
ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του δημόσιου υπόλο-
γου και αν ο διατάκτης αναμιχθεί στα καθήκοντα του 
τελευταίου, ευθύνεται ως δημόσιος υπόλογος. Επιπρο-
σθέτως, η Ρ.Α.Λ. παρείχε στον Πρόεδρο με απόφασή της 
ρητή εξουσιοδότηση προκειμένου να υπεξουσιοδοτεί 
σε υπαλλήλους, την ανάθεση καθηκόντων ταμειακού 
υπολόγου.

Με την υπ’ αρ. 88/2019 απόφαση του Προέδρου της 
Ρ.Α.Λ. «Αντικατάσταση του εκκαθαριστή αποδοχών, 
του ταμειακού υπολόγου και του διαχειριστή πάγιας 
προκαταβολής» (Β’ 778) ορίστηκε ταμειακός υπόλογος 
της Αρχής ο Νικόλαος Ζλέμαρης, υπάλληλος ΙΔΑΧ, κα-
τηγορίας ΤΕ, κλάδου Διοικητικού-Λογιστικού με βαθμό 
Β’ που υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 
της Αρχής, ο οποίος αναμένεται να αποσπαστεί σε 
άλλο Φορέα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5 του 
ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Γ. Την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει:
Την αντικατάσταση του ανωτέρω υπαλλήλου της 

Αρχής, και τον ορισμό του Κωνσταντίνου Σταθόπου-
λου, υπαλλήλου ΙΔΑΧ, κατηγορίας ΕΕΠ, ειδικότητας 
Οικονομολόγων, με βαθμό Γ’, ο οποίος υπηρετεί στο 
Τμήμα Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης της 
Ρ.Α.Λ., ως ταμειακού υπολόγου προκειμένου να προ-
βαίνει στις αντίστοιχες ενέργειες που προβλέπονται 
από το νόμο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 28 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ   
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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,


		2022-03-31T23:43:09+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




