
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128626/Θ2/
19-10-2022 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 
διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων 
εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστι-
κών σχολείων του ν. 4823/2021 (Α’ 136)» (Β’ 5495).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 71346/Θ2/
10-06-2020 υπουργικής απόφασης «Διδασκαλία 
του μαθήματος “Εικονογραφία” στα Εκκλησιαστι-
κά Σχολεία» (Β’ 2466).

3 Τροποποίηση  - συμπλήρωση Οργανισμού Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 4378/Θ2 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 128626/Θ2/

19-10-2022 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός 

διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων 

εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστι-

κών σχολείων του ν. 4823/2021 (Α’ 136)» (Β’ 5495). 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α. Τις διατάξεις:
Των παρ.  1, 4 έως και 12 του άρθρου 127 και της 

υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 137 του 
ν. 4823/2021 (Α’ 136) «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Β.
1) 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),

2) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

3) την παρ. 1 και την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 
59 του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

4) το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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),

5) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ,

6) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137),

7) τις πράξεις 4η/2022 και 7η/2022 του Εποπτικού Συμ-
βουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Ε.) με την 
προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
117 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) εισήγησή του,

8) το υπ’ αρ. 8141/1-7-2022 έγγραφο του Ι.Ε.Π. με το 
οποίο μας διαβιβάσθηκε το υπ’ αρ. 36/30-06-2022 από-
σπασμα Πράξης του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

9) την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/4/724/Β1/04-01-2023 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ.  6 του άρθρου 10 του 
ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, σύμφωνα με την οποία, από την παρούσα Από-
φαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.,

10) την υπό στοιχεία 128626/Θ2/19-10-2022 «Καθο-
ρισμός διαδικασίας κατάταξης και επιλογής διευθυντών 
των εκκλησιαστικών σχολείων του ν. 4823/2021 (Α’ 136)» 
(Β’ 5495) υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 128626/Θ2/
19-10-2022 (Β’ 5495) υπουργική απόφαση από τότε που 
ίσχυσε ως προς το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2α) του άρ-
θρου 4 της υπό στοιχεία 128626/Θ2/19-10-2022 υπουρ-
γικής απόφασης ως εξής: «Όλοι οι τίτλοι σπουδών, εφό-
σον προέρχονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης 
της αλλοδαπής, πρέπει να είναι αναγνωρισμένοι από τον 
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδη-
μαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), το Διαπανε-
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πιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών της 
Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) ή το Ινστιτούτο Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ή το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγ-
γελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π./Α.Τ.Ε.Ε.Ν.)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 128626/Θ2/
19-10-2022 (Β’ 5495) υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 16 Ιανουαρίου 2023

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι  

 Αριθμ. 4404/Θ2 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 71346/Θ2/

10-06-2020 υπουργικής απόφασης «Διδασκαλία 

του μαθήματος “Εικονογραφία” στα Εκκλησιαστι-

κά Σχολεία» (Β’ 2466). 

 H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2Α του άρθρου 23 του ν. 3432/2006 «Δομή 

και Λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14) ,
β) των άρθρων 127, 135 και της περ. β του άρθρου 

243 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄136),

γ) της περ.  δ’  της παρ.  2 του άρθρου 42, του 
ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193),

2. Την εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
όπως διατυπώθηκε με την υπ’ αρ. 38/19.09.2019 (ανακοι-
νοποίηση στο ορθό/2-10-2019) πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.,

3. Τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου Δευτεροβάθ-
μιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης όπως διατυπώθηκε 
στην 1η/08-10-2019 πράξη του.

4. Την υπό στοιχεία 118380/Θ2/21-09-2021 υπουργική 
απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων των Εκ-
κλησιαστικών Γυμνασίων και Γενικών Εκκλησιαστικών 
Λυκείων» (Β’ 4438).

5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31). 

6. 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).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/13/2062/Β1/10-01-2023 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠAI.Θ. για 
τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν.

9. Την ανάγκη ανάθεσης διδασκαλίας του μαθήματος 
«Εικονογραφία» σε εκπαιδευτικούς ή εμπειροτέχνες, 
σύμφωνα με το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα.

10. Την υπό στοιχεία 71346/Θ2/10-06-2020 «Διδασκα-
λία του μαθήματος “Εικονογραφία” στα Εκκλησιαστικά 
Σχολεία» (Β’ 2466) υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 71346/Θ2/10-06-2020 
(Β’ 2466) υπουργική απόφαση ως προς:

α) Την παρ. που βρίσκεται στο τέλος της παρ. 1 
της υπουργικής απόφασης «Για τους τίτλους της αλ-
λοδαπής των ανωτέρω κατηγοριών εκπαιδευτικών 
απαιτείται αναγνώριση από τον οικείο φορέα, ενώ 
η παροχή του προαναφερόμενου διδακτικού έργου 
τεκμηριώνεται με σχετική βεβαίωση της σχολής που 
έχουν διδάξει».

β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 της υπουργικής από-
φασης «Για τους τίτλους της αλλοδαπής απαιτείται ανα-
γνώριση από τον οικείο φορέα».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 71346/Θ2/10-06-
2020 (Β’ 2466) υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 16 Ιανουαρίου 2023

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Ι  

 Αριθμ. 180718 (3)
Τροποποίηση - συμπλήρωση Οργανισμού Εσω-

τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-

λάδας. 

 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 241 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).

2. Το άρθρο 8 του π.δ. 139/2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου» (Α’ 232).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση 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).

4. Τα άρθρα 63 και 64 του ν. 4954/2022 «Συμπληρω-
ματικά μέτρα για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/788 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πο-
λιτών και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1799 
της Επιτροπής για τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών 
για τα επιμέρους επιγραμμικά συστήματα συγκέντρω-
σης - Διατάξεις σχετικές με την εκλογική διαδικασία και 
τον έλεγχο εσόδων και δαπανών κομμάτων, συνασπι-
σμών και υποψηφίων βουλευτών και αιρετών - Λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 136).
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5. Την υπ’ αρ. 86782/19-12-2022 υπουργική απόφαση 
(Υ.Ο.Ο.Δ. 1183), περί διορισμού του μετακλητού Γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδος και Ιονίου.

6. Την υπ’ αρ. 248595/27.12.2016 (Β’ 4309) απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροπο-
ποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ).

7. Τις υπ’  αρ. 165633/08.08.2017 (Β’ 2953), 20686/ 
28.02.2018 (Β’ 387) και 88897/18.05.2018 (Β’2070), 
853/08.01.2021 (Β’ 79) αποφάσεις του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης του ΟΕΥ της ΠΔΕ.

8. Την υπ’ αρ. 42/11.07.2022 απόφαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου της ΠΔΕ, περί μεταφοράς υπαλλήλου 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4483/2017 
(Α’ 107) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας της εργαζόμε-
νης της επιχείρησης «Κ.Ε.Κ. Ν.Α. Αιτωλ/νίας Α.Ε.».

9. Την υπ’ αρ. 8/26.09.2022 απόφαση της Επιτροπής 
του άρθρου 68 του π.δ. 30/1996, περί ελέγχου νομιμό-
τητας της υπ’ αρ. 42/11.07.2022 απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ. 

10. Την υπ’ αρ. 52/07.12.2022 απόφαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΠΔΕ περί τροποποίησης του ΟΕΥ 
της ΠΔΕ.

11. Την υπ’ αρ. 81/19.12.2022 απόφαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ περί τροποποίησης του 
ΟΕΥ της ΠΔΕ.

12. Το υπό στοιχεία οικ. ΠΔΕ/ΔΔ/378192/5758/ 
05.12.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της 
ΠΔΕ, με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη των συλλόγων των 
υπαλλήλων της ΠΔΕ.

13. Το υπ’ αρ. 90/07.12.2022 έγγραφο του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Αχαΐας.

14. Την υπό στοιχεία ΠΔΕ/ΔΟΔΕ/369348/20105/ 
02.12.2022 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικού - 
Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ με την οποία βεβαι-

ώνεται ότι για την κάλυψη του επιπλέον μισθολογικού 
κόστους ύψους 1.734,00€ ανά μήνα, που προκύπτει από 
την σύσταση της θέσεως θα εγγραφούν πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό της ΠΔΕ έτους 2023 και θα βαρύνουν 
την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας στον ΚΑΕ 
0211 και 0291, καθώς και ότι ανάλογες πιστώσεις θα εγ-
γραφούν και στους προϋπολογισμούς των επόμενων 
ετών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 81/19.12.2022 απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου της ΠΔΕ και τροποποιούμε 
την 248595/27.12.2016 (Β’ 4309) απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί τροποποίησης 
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕ), ως εξής:

Τροποποιείται - συμπληρώνεται ο Οργανισμός Εσωτε-
ρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τη 
σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης με σχέση εργασίας 
Ι.Δ.Α.Χ. του κλάδου ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων στην 
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την κατάταξη της Κολώ-
νια Παναγιώτας του Γεωργίου, η οποία μεταφέρθηκε με 
την υπ’ αρ. 42/2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Δυτικής Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΤ5Β7Λ6-ΚΞΠ).

Κατά τα λοιπά ισχύει η 248595/27.12.2016 (Β’ 4309) 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονί-
ου, όπως έχει τροποποιηθεί με τις 165633/08.08.2017 
(Β’ 2953), 20686/28.02.2018 (Β’ 387), 88897/18.05.2018 
(Β’ 2070), 853/08.01.2021 (Β’ 79) αποφάσεις του Συντο-
νιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 10 Ιανουαρίου 2023

Ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ   
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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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