
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού θέσεων σε Τμήματα Σχολών 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για 
κατάταξη Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορί-
ας, τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023 και 
2023-2024.

2 Ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής εναλλακτικών 
τρόπων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκη-
σης μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των έκτα-
κτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-
ρωνοϊού COVID-19, κατά το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7350/1.04.2014 απόφα-
σης με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης 
και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μο-
τοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημά-
των άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό. Ένταξη της 
διαδικασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων 
εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετρά-
τροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό 
στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 807).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 337/ΑΔ.2015/Σ.402 (1)
   Καθορισμός αριθμού θέσεων σε Τμήματα Σχολών 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για 

κατάταξη Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπο-

ρίας, τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023 

και 2023-2024. 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2292/1995 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουρ-

γείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων 
Δυνάμεων και άλλες διατάξεις (Α’ 35).

2. Το άρθρο 52 του ν. 4407/2016 «Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις» (Α’ 134), 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 32 του 
ν. 4609/2019 (Α’ 67).

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

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

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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).

8. Την υπό στοιχεία 247153α/9-8-2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυ-
νας, Αλκιβιάδη Στεφανή» (Β’ 3181).

9. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

10. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
116/2021 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομι-
κών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Καθορισμός αριθμού θέσεων

Καθορίζεται ο αριθμός των θέσεων σε Τμήματα Σχο-
λών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για την 
κατάταξη Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας, απο-
φοίτων Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των (Α.Σ.Ε.Ι.), τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022, 2022-2023 
και 2023-2024, ως ακολούθως:

Για το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-
κών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), έως 
δύο (2) θέσεις για Αξιωματικούς, αποφοίτους της Σχολής 
Ικάρων, ειδικότητας Μηχανικών Εγκαταστάσεων (ΜΕ) και 
αποφοίτους της Σχολής Τοπογραφίας της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού, βαθμού Υποσμηναγού - Σμηναγού, 
για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Αθήνα, 23 Απριλίου 2021

Οι Υφυπουργοί

 Παιδείας
Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

Αριθμ. 50433/Ζ1 (2)
    Ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής εναλλακτικών 

τρόπων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκη-

σης μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των έκτα-

κτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 

από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19, κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2020-2021. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού 

έκτου της από 1-5-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομι-
κή κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

2. Το άρθρο 161 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) «Εθνικό Σύ-
στημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά 
Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετι-
κά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση 
νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE 
L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης 
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της 
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελ-
ληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις».

3. Την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 
«Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελ-
λάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» (Α’ 13).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α’ 143).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
6. To π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

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

9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπό στοιχεία 28630/Ζ1/11-3-2021 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής εναλλακτι-
κών τρόπων πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης 
μεταπτυχιακών φοιτητών, λόγω των έκτακτων μέτρων 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο πε-
ραιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 993).

11. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

12. Την υπό στοιχεία 24267/Ζ1/15-2-2019 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση και ορισμός μελών ειδικής επι-
στημονικής επιτροπής της παρ. β του άρθρου 65 του ν. 
4589/2019 (Α’ 13)» (Β’ 774), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 42802/Ζ1/03-04-2020 (Β’ 1451) υπουργική 
απόφαση.

13. Την υπό στοιχεία 52425/Z1/04-04-2019 «Καθορι-
σμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυ-
χιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυ-
χολογίας» υπουργική απόφαση (Β’ 1152).

14. Το υπ’ αρ. 23/27-4-2021 πρακτικό της συνεδρίασης 
της Επιτροπής της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του 
ν. 4589/2019 (Α’ 13).

15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/251/48533/B1/27-4-2021 
εισήγηση της ΓΔΟΥ του ΥΠΑΙΘ, από την οποία προκύ-
πτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
ΥΠΑΙΘ, αποφασίζουμε:

Η κατά παρέκκλιση των διατάξεων της υπό στοιχεία 
52425/Z1/04-04-2019 υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυ-
χιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχο-
λογίας» (Β’ 1152) εφαρμογή κατά το εαρινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ειδικών ρυθμίσεων και 
εναλλακτικών μεθόδων πραγματοποίησης της πρακτικής 
άσκησης μεταπτυχιακών φοιτητών, βάσει ειδικών διατά-
ξεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημί-
ας COVID-19, δεν θίγει και δεν επηρεάζει τη συνάφεια 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με την Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση και τη Σχολική Ψυχολογία, η οποία 
έχει κριθεί από την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή της 
περ. β της παρ. 1 του άρθρου 65 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

Η ως άνω συνάφεια ισχύει στο ακέραιο για τα Π.Μ.Σ. 
που περιλαμβάνονται στην υπό στοιχεία 54929/Ζ1/
8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνά-
φειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ει-
δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της της Σχολι-
κής Ψυχολογίας» (Β’ 1217) και τις τροποποιήσεις αυτής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Μαρούσι, 6 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 

Ι

Αριθμ. 6527 (3)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7350/1.04.2014 απόφα-

σης με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης 

και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτο-

σικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων 

άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδι-

κασίας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκμί-

σθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτρο-

χων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό στα 

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)» (Β’ 807). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 «Ανάπτυξη ιαματι-

κού τουρισμού και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).
β. Της υποπαρ. ε’ της παρ. 1 και της παρ. 6 του άρ-

θρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών 
λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών 
υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 155).

γ. Των άρθρων 6, 9 και 14 του ν. 3844/2010 «Προσαρ-
μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχε-
τικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 63).

δ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμά-
τωση 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).

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

στ. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

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

η. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

θ. του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
«Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

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

ια. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

ιβ. Της υπ’ αρ. 1033/7.01.2021 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Γεώργιο Γεωργαντά» (Β’ 22).

ιγ. Της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 
459/19-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

ιδ. Της υπ’ αρ. 7350/1.04.2014 (Β’ 807) κοινής από-
φασης με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, 
Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. 
χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτρο-
χων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς 
οδηγό στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)».

2. Την υπ’ αρ. 5960/07.04.2021 εισήγηση της Προϊστα-
μένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού σύμφωνα με την 
οποία δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Τουρισμού, αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση της παρ. 5 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 
7350/1.04.2014 (Β’ 807) απόφασης των Υπουργών Οικο-
νομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων 
και Τουρισμού με τίτλο «Όροι και προϋποθέσεις σύστασης 
και λειτουργίας επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, 
Τρίτροχων και Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. 
χωρίς οδηγό. Ένταξη της διαδικασίας για τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων εκμίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και 
Τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. χωρίς οδηγό στα 
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.)», ως εξής:

«5. Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτο-
σικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων μέχρι 
και 125 κ.εκ. ορίζεται σε επτά (7) χρόνια από την ημερο-
μηνία έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας τους.
Ο χρόνος κυκλοφορίας των προς εκμίσθωση μοτοσικλε-
τών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 125 
κ. εκ. ορίζεται σε δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία 
έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους».

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’  αρ. 7350/1.04.2014 
(Β’ 807) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ψηφιακής Διακυβέρνησης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Υφυπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Τουρισμού
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21902 Τεύχος B’ 1873/10.05.2021

*02018731005210004*

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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