
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/
28.01.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των Τμη-
μάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμη-
μάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α 
του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε 
με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70)» (Β’ 345).

2 Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με 
εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» σε Προϊσταμέ-
νους της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπη-
ρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

     Αριθμ. Φ.253/151036/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/

28.01.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των 

Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσε-

ων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρ-

θρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του 

ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β’ 345). 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε αρχικώς με την παρ. 4 
του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και εκ νέου με την παρ. 1 του 
άρθρου 165 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

2. Το άρθρο 4Α του ν. 4186/2013, όπως αυτό 
προστέθηκε με την παρ.  5 του άρθρου 100 του 
ν. 4610/2019.

3. Το π.δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευση, 
Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών» (Α’ 131).

4. Την υπό στοιχεία Φ.251/150508/Α5/05.12.2022 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ειδικές προθεσμίες για τον καθορισμό του συντελεστή 
της Ε.Β.Ε. τμήματος, των συντελεστών βαρύτητας μα-
θημάτων και της κατάταξης στα επιστημονικά πεδία ή 
τομείς, για τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών που 
ιδρύθηκαν ή συγχωνεύτηκαν με το π.δ. 52/2022 (Α’ 131)» 
(Β’ 6181), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 
77 του ν. 4997/2022 (Α’ 219).

5. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 1στ’ του άρ-
θρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέθηκε με 
την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, αντικατα-
στάθηκε αρχικώς με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 
4635/2019 και εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν. 4777/2021 (Α’ 25).

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

7. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/663/150919/Β1/6-12-2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133), κατ’ εφαρμογή του 
οποίου βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/
Α5/28.01.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων 
και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επι-
στημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), 
όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70)», ως ακολούθως:

Άρθρο Μόνο
1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, 
της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΑ», προστίθενται:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

2. Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, της ανωτέρω 
απόφασης υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχο-
λικό έτος 2022-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 6 Δεκεμβρίου 2022

 Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

    Αριθμ. 3441/371592 (2)
Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» στον/στην Προϊστάμενο/-η 

της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και σε Προϊσταμένους/-ες οργανικών μονάδων αυτής. 

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 

και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
β) του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45) και
γ) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
2. Την υπ’ αρ. 8544/281196/23-09-2022 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Διορισμός 

του Αναδρανιστάκη Εμμανουήλ του Νικολάου σε θέση Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 877).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής

Μεταβιβάζουμε την εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» πράξεων και εγγράφων αρμοδι-
ότητάς του, σε Προϊστάμενο/η Γενικής Διεύθυνσης, Προϊστάμενο/η Διεύθυνσης και Προϊσταμένους/ες Τμημάτων, 
για τα κατωτέρω θέματα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΑΞΗΣ ή ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΟΡΓΑΝΟ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

1.
Αποστολή στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες των καταλόγων των προσώπων που είναι υπόχρεοι 
σε Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και σε Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων.

Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

2. Πράξεις μονιμοποίησης. Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

3. Ερωτήματα στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο για μονιμοποιήσεις υπαλλήλων, στις 
περιπτώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Προϊστάμενος/-η 
αρμόδιου ΤΜΗΜΑΤΟΣ

4. Πράξεις χορήγησης μισθολογικού κλιμακίου. Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

5.
Πράξεις υπολογισμού των αποδοχών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου κάθε μορφής, του προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου και του επί 
θητεία προσωπικού.

Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

6. Πράξεις επανακατάταξης προσωπικού στα μισθολογικά κλιμάκια. Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

7. Έκδοση πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών. Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

8. Παραπομπή στις Α΄ βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές για χορήγηση αναρρωτικής 
άδειας των υπαλλήλων Κ.Υ. εντός Νομού Αττικής.

Προϊστάμενος/-η 
αρμόδιου ΤΜΗΜΑΤΟΣ

9.
Παραπομπή στις Β΄ βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές μετά από υποβολή 

ενστάσεως κατά απόφασης Α΄ βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής των υπαλλήλων 
Κ.Υ. εντός Νομού Αττικής.

Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

10. Αναπομπή αποφάσεων Α΄ βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών στις Β΄ βάθμιες 
Υγειονομικές Επιτροπές των υπαλλήλων Κ.Υ. εντός Νομού Αττικής.

Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

11.
Παραπομπή στις Β΄ βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και στις Ειδικές 

Επιτροπές για δυσίατα νοσήματα για απαλλαγή από την υπηρεσία λόγω σωματικής 
ή πνευματικής ανικανότητας των υπαλλήλων Κ.Υ. εντός Νομού Αττικής.

Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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12. Πράξεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών των υπαλλήλων 
της Κ.Υ. εντός Νομού Αττικής.

Προϊστάμενος/-η
αρμόδιου ΤΜΗΜΑΤΟΣ

13.
Πράξεις χορήγησης αδειών μητρότητας, εξετάσεων κατά το άρθρο 60 του Υ.Κ., 
παρουσίας σε δίκη, γάμου, κηδείας κλπ, καθώς και πράξεις χορήγησης ειδικών 

αδειών για τους υπαλλήλους της Κ.Υ. εντός Νομού Αττικής.
Προϊστάμενος/-η 

ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

14.
Πράξεις χορήγησης αδειών διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές 

υποχρεώσεις κατά το άρθρο 53 του Υ.Κ, 
για τους υπαλλήλους της Κ.Υ. εντός Νομού Αττικής.

Προϊστάμενος/-η 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

15. Πράξεις χορήγησης αδειών άσκησης εκλογικού δικαιώματος 
για όλους τους υπαλλήλους Κ.Υ. εντός Νομού Αττικής.

Προϊστάμενος/-η αρμόδιου
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

16. Πράξεις χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών κατά την παρ.1 του άρθρου 51 
του Υ.Κ. των υπαλλήλων Κεντρικών και Αποκεντρωμένων υπηρεσιών.

Προϊστάμενος/-η 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

17. Πράξεις χορήγησης άδειας άνευ αποδοχών κατά την παρ.3 του άρθρου 51 
του Υ.Κ. των υπαλλήλων Κεντρικών και Αποκεντρωμένων υπηρεσιών.

Προϊστάμενος/-η 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

18. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αναγνώρισης 
της συνάφειας μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

Προϊστάμενος/-η αρμόδιου 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

19. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για άδεια άσκησης 
Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή.

Προϊστάμενος/-η 
αρμόδιου ΤΜΗΜΑΤΟΣ

20. Πράξεις άδειας άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή. Προϊστάμενος/-η
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

21. Αλληλογραφία σχετική με την πρακτική άσκηση 
φοιτητών – σπουδαστών στο Υπουργείο.

Προϊστάμενος/-η
αρμόδιου ΤΜΗΜΑΤΟΣ

22. Μεταθέσεις υπαλλήλων: Κοινοποίηση πινάκων μεταθετέων. Προϊστάμενος/-η 
αρμόδιου ΤΜΗΜΑΤΟΣ

23. Πράξεις κατάταξης προσωπικού, τροποποιήσεις και ανακοινώσεις αυτών. Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

24. Εκθέσεις αξιολόγησης: Οδηγίες για την σύνταξη εκθέσεων. Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

25. Εκθέσεις αξιολόγησης: Διαβίβαση Εκθέσεων και Ενστάσεων 
στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης για εξέταση.

Προϊστάμενος/-η αρμόδιου 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

26. Προαγωγές υπαλλήλων: Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την 
κατάρτιση των πινάκων προακτέων στους ενιαίους βαθμούς από ΣΤ΄ μέχρι Α΄ βαθμό.

Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

27. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για τη χορήγηση ή μη μισθολογικής 
εξέλιξης στους υπαλλήλους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

28. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και 
πράξεις εντάξεως υπαλλήλων σε βαθμό.

Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

29. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για αναγνώριση προϋπηρεσίας. Προϊστάμενος/-η 
αρμόδιου ΤΜΗΜΑΤΟΣ

30. Δελτίο Υπηρεσιακής Κατάστασης υπαλλήλων προς συνταξιοδότηση. Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

31. Έγγραφο περίληψης πράξεων για δημοσίευση σε ΦΕΚ. Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

32. Ερωτήματα προς τα αρμόδια Υπουργεία για θέματα καταστάσεως προσωπικού. Προϊστάμενος/-η 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Άρθρο 2
Ειδικές ρυθμίσεις για τη μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής

1. Η εξουσία υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» που μεταβιβάζεται με την παρούσα, μπορεί να 
ασκείται και από το μεταβιβάζον διοικητικό όργανο.

2. Η κατά τo προηγούμενο άρθρο μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπηρεσιακού Γραμματέα» 
σε Προϊσταμένους/-ες Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους/-ες Διεύθυνσης και Προϊσταμένους/-ες Τμήματος, σε 
περίπτωση έλλειψης, απουσίας ή κωλύματος αυτών, ισχύει και για τους νόμιμους αναπληρωτές τους.

Άρθρο 3
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, 6 Δεκεμβρίου 2022

Ο Υπηρεσιακός Γραμματέας

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΔΡΑΝΙΣΤΑΚΗΣ   
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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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