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στροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και των 
συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ’ εφαρ-
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

       Αριθμ. Κ5/50794 (1)
Ίδρυση Ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματι-

κής Κατάρτισης .

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 19 του άρθρου 34 του ν. 4763/2020 «Εθνι-

κό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 
και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 
2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από 
τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγ-
γελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της 

Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρ-
νησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας 
για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 254), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 
του 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση 
των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

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

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. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και

ε. του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/30-07-2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

3. Την εισήγηση της 7ης Συνεδρίασης της Ολομέλειας 
του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευ-
σης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.).

4. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/187/46737/Β1/20-04-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση 
Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠΔΣ - Τμήμα Γ’.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση των ακόλουθων ειδικοτήτων αρχικής επαγ-
γελματικής κατάρτισης που παρέχονται στα Ινστιτούτα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης:

1. Σχεδίαση και παραγωγή ενδυμάτων.
2. Σχεδίαση και παραγωγή πλεκτών υφασμάτων.
3. Σχεδίαση και κατασκευή υποδημάτων.
4. Διαχείριση και προώθηση προϊόντων μόδας.
5. Σηροτροφία, Παραγωγή Μεταξιού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Τεχνικός Θερμοκηπιακών καλλιεργειών και υδρο-
πονίας.

7. Βοηθός Οδοντιατρείου.
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-

μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 5 Μαΐου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης
και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 41896 (2)
Απόρριψη του αιτήματος Πιστοποίησης Πρωτο-

βάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.: Κε-

ντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού 

Θεσσαλονίκης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ» .

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 236).

2. Την παρ. 1 και την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 
7 του ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συ-
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 30).

3. Την παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

4. Την περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3895/2010 
«Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών 
και φορέων του δημοσίου τομέα» (Α΄ 206).

5. Το άρθρο 9 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότη-
τας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου ’’Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρημα-
τοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες 
διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη 
διάσωση της εθνικής οικονομίας’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 41).

6. Το άρθρο 7 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορ-
τοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοι-
νωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 22).

7. Το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

8. 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).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α΄ 168), 

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

11. Την υπό στοιχεία Γ.Π.:Π2γ/οικ.59633/25.5.2011 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄ 1310).

12. Την υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ. 34029/10-4-2012 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα 
μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού 
χαρακτήρα» (Β΄ 1163).

13. Την εισήγηση σκοπιμότητας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας.

14. Την αρνητική γνωμοδότηση του Ε.Κ.Κ.Α σχετικά με 
την πιστοποίηση του Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντί-
δας, που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αρ. 3733/28.3.2022 
έγγραφό του.

15. Το γεγονός ότι βάσει του ν. 4455/2017 (Β΄ 22), έχει 
πραγματοποιηθεί η εγγραφή του φορέα στο Ηλεκτρονικό 
Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τη μη Πιστοποίηση Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φρο-
ντίδας του Ν.Π.Ι.Δ.:

- Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσ-
σαλονίκης «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ», με έδρα στη Θεσσαλονίκη,

Διότι:
1. Οι δράσεις του φορέα δεν είναι προσαρμοσμένες 

στις σύγχρονες ανάγκες και κοινωνικά φαινόμενα, όπως 
το προσφυγικό και δεν συνάδουν:

α) με τη βασική αρχή της κοινωνικής φροντίδας, όπως 
ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2646/1998 
(Α΄ 236), σχετικά με την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
φροντίδας χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
προσωπικές, οικογενειακές, οικονομικές και κοινωνικές 
ανάγκες των ατόμων,

β) με τα οριζόμενα στο εδάφιο (β) της παρ. 1 του άρ-
θρου 6 της υπό στοιχεία Π(2)γ/οικ.34029/10-4-2012 
(Β΄ 1163) κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Όπως προκύπτει από το αναρτημένο υλικό στην 
ιστοσελίδα του φορέα, ορισμένες από τις αρχές και από-
ψεις, που εκφράζονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, δεν 
συνάδουν με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων, όπως αποτυπώνονται στην ελληνική νομοθεσία.
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Ο ως άνω φορέας έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση 
εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερο-
μηνία κοινοποίησης της παρούσας και εκ νέου αίτηση 
πιστοποίησης μετά την πάροδο δυο (2) μηνών από την 
έκδοση της τελικής απορριπτικής απόφασης επί της 
ενστάσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

 Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΥ   

Ι

 Αριθμ. Α.1057 (3)
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτή-

σεων επιστροφής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης 

του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κί-

νησης που παραλήφθηκε από τους δικαιούχους 

επιστροφής Ε.Φ.Κ., κατά το έτος 2021, καθώς και 

των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοι-

χεία Α.1072/22-2-2019 (Β’ 750) απόφασης του Δι-

οικητή της ΑΑΔΕ. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ.  3 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 

του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’ 265),

β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού και

γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738).

2. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 
κοινή απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικο-
νομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και 372), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 (Α’ 94).

3. Την υπό στοιχεία Α.1072/22-02-2019 απόφαση του 
Διοικητή της ΑΑΔΕ «Καθορισμός των προϋποθέσεων, 
των δικαιολογητικών και της διαδικασίας επιστροφής 

του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου εσω-
τερικής καύσης (DIESEL) κίνησης, το οποίο χρησιμοποι-
είται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά 
και προνοιακά ιδρύματα, καθώς και του τρόπου ελέγχου 
της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτού» (Β’ 750).

4. Την υπ’ αρ. 1 της 20-01-2016 Πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ.  18), σε συνδυα-
σμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 
του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις: 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689), του Συμβουλί-
ου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/
17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27), του Υπουργού Οικονομικών, 
με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής, 
από τους δικαιούχους επιστροφής Ε.Φ.Κ., των ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων επιστροφής ειδικού φόρου κατανά-
λωσης και των συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών, 
για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL)  κίνησης 
που παραλήφθηκε, κατά το έτος 2021, λόγω ειδικών 
συνθηκών που διαμορφώθηκαν, το ως άνω χρονικό δι-
άστημα, στη χώρα.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της ΑΑΔΕ, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση προθεσμίας

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοι-
χεία Α.1072/22-02-2019 (Β΄ 750) απόφασης του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για την ηλε-
κτρονική υποβολή, των αιτήσεων επιστροφής Ειδικού 
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) και των συνυποβαλλόμε-
νων δικαιολογητικών, από τους δικαιούχους επιστροφής 
Ε.Φ.Κ., ειδικά για τις ποσότητες πετρελαίου εσωτερικής 
καύσης (DIESEL) της περ. στ’) της παρ. 1 του άρθρου 73 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α΄265) 
που χρησιμοποιείται, ως καύσιμο κινητήρων, οι οποίες 
παραλήφθηκαν το έτος 2021, παρατείνεται μέχρι και την 
31η Μαΐου 2022.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαΐου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22880 Τεύχος B’ 2314/11.05.2022

*02023141105220004*

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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