
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στις Ένοπλες 
Δυνάμεις.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 86233/Δ1/
15.07.2021 κοινής απόφασης της Υπουργού και της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατα-
νομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05 
Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, 
ΠΕ79 Μουσικής - ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, 
ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής- 
ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματι-
κής Τέχνης ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές 
μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3192).

3 Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημί-
ου Πατρών και του Russian-Armenian University, 
Yerevan της Αρμενίας για εκπόνηση διδακτορι-
κών διατριβών με συνεπίβλεψη.

4 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Ερευνητή 
Βαθμίδας Γ’ - Εντεταλμένος Ερευνητής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 11297/
04.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτε-
ρικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β΄ 535).

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄αρ. 64205/
31-05-2021 απόφαση (ορθή επανάληψη) του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β΄ 2672).

7 Διόρθωση σφάλματος στην υπ΄αρ. 129599/
19-10-2021 απόφαση (ορθή επανάληψη) του Συ-
ντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η 
οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως (Β΄ 6235).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.330/28/360700/Σ. 3203 (1)
Ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης στις Ένοπλες 

Δυνάμεις. 

 ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 66 του ν. 4763/2020 «Εθνικό 

Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και 
Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθε-
σία της Oδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά 
με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας 
νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (ΕΕ L 173), 
κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομο-
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’  98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

4. Την υπ’ αρ. Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Την υπ’ αρ. 102627/22.9.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, 
Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 4396).

6. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 
358/2021 εισήγηση του προϊσταμένου των οικονομικών 
υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), 
από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται οικονο-
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μική επιβάρυνση του προϋπολογισμού (Π/Υ) ΥΠΕΘΑ, 
τόσο για το τρέχον οικονομικό έτος (2021), όσο και για 
τα επόμενα έτη (2022 - 2025) του ισχύοντος Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 
(2022 - 2025), του ν. 4813/2021, χωρίς ωστόσο να επη-
ρεάζονται τα ανώτατα όρια των πιστώσεων αυτού. Η εν 
λόγω επιβάρυνση δεν δύναται να εκτιμηθεί στην πα-
ρούσα φάση, καθώς οι λεπτομέρειες επί των εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων (είδος διάρκεια, αριθμός συμμε-
τεχόντων) θα καθορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη.
Σε κάθε περίπτωση, η όποια επιβάρυνση θα καλυφθεί 
από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις των ΕΦ ΥΠΕΘΑ εκά-
στου έτους, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση Κέντρων Δια Βίου Μάθησης 
κατά Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων

1. Στις Ένοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) ιδρύονται Κέντρα Δια 
Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), η λειτουργία των οποίων διέπε-
ται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ του ν.4763/2020 
(Α’ 254), εντός των παρακάτω, κατά κλάδο, αναφερόμε-
νων μονάδων:

α. Στον Στρατό Ξηράς (Σ.Ξ.):
(1) Σχολή Μηχανικού (ΣΜΧ)
(2) Κέντρο Εκπαίδευσης Τεχνικού (ΚΕΤΧ)
(3) Σχολή Εκπαίδευσης Τεχνιτών Τηλεπικοινωνίας 

(ΣΕΤΤΗΛ)
(4) Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών 

(ΚΕΕΜ)
(5) 441 Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού Υλικού (441 

ΑΒΥΥ)
(6) Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού (ΚΒΙΕΣ)
(7) Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο (Γ’ ΚΝΟ)
(8) Κέντρο Εκπαίδευσης Νοσηλείας Κτηνιατρικού 

(ΚΕΝΟΚ)
(9) Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών (ΟΦΑ)
(10) Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολο-

γιστών (ΣΠΗΥ).
β. Στο Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.):
(1) Κέντρο Εκπαίδευσης Παλάσκας (ΚΕ Παλάσκας)
(2) Σχολή Υποβρυχίων Καταστροφών (ΣΥΚ).
γ. Στην Πολεμική Αεροπορία (Π.Α.):
(1) 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης (124 ΠΒΕ)
(2) 128 Σμηναρχία Εκπαιδεύσεως Τηλεπικοινωνιών 

(128 ΣΕΤΗ)
(3) Κέντρο Εκπαιδεύσεως Προσωπικού Αεράμυνας 

(ΚΕΠΑ)
(4) Σχολείο Πυρασφάλειας Πολεμικής Αεροπορίας 

(ΣΠΥΠΑ)
(5) Μετεωρολογική Σχολή.
2. Τα Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. σκοπό έχουν την παροχή υπηρε-

σιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, επανει-
δίκευσης, αναβάθμισης δεξιοτήτων, γενικής εκπαίδευ-
σης ενηλίκων και συμβουλευτικής και επαγγελματικού 
προσανατολισμού στο πλαίσιο της μη τυπικής μάθησης.

Άρθρο 2
Εκπαιδευόμενοι

Στα ως άνω αναφερόμενα Κ.Δ.Β.Μ. δύνανται να εκ-
παιδεύονται:

α. Οι εν ενεργεία αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέ-
δρων, έφεδροι εξ εφέδρων, και κατ’ απονομή).

β. Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.
γ. Οι εν ενεργεία υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποι-

ηθέντες εθελοντές υπαξιωματικοί και Επαγγελματίες 
Οπλίτες).

δ. Οι οπλίτες και οι Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί 
(Δ.Ε.Α.) των Ε.Δ. 

ε. Οι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ.

Άρθρο 3
Διοικητική στελέχωση

Τα Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. στελεχώνονται κατ’ελάχιστον, 
όπως παρακάτω:

α. Διευθυντής Κατάρτισης, δύναται να είναι αξιωματι-
κός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, ο οποί-
ος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 
μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και δι-
αθέτει τριετή επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό, 
υλοποίηση και αξιολόγηση έργων κατάρτισης ή συμ-
βουλευτικής ή πιστοποίησης ή εκπαίδευσης ενηλίκων. 
Ο Διευθυντής Κατάρτισης, αν δεν διαθέτει μεταπτυχια-
κό ή διδακτορικό τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 
επταετή σχετική επαγγελματική εμπειρία και δεν δύναται 
να απασχολείται σε άλλο Κ.Δ.Β.Μ.

β. Συντονιστικός/Εκπαιδευτικός Υπεύθυνος, δύναται 
να είναι αξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος 
του ΥΠΕΘΑ, ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθ-
μιας εκπαίδευσης και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού 
τίτλου σπουδών και διαθέτει διετή επαγγελματική 
εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση 
έργων κατάρτισης ή συμβουλευτικής ή πιστοποίησης ή 
εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο Συντονιστικός/Εκπαιδευτικός 
Υπεύθυνος, αν δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό 
τίτλο, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πενταετή σχετική 
επαγγελματική εμπειρία.

γ. Υπεύθυνος Συμβουλευτικής και εποπτείας και ορ-
γάνωσης της πρακτικής άσκησης, για τα Κ.Δ.Β.Μ. που 
παρέχουν υπηρεσίες Συμβουλευτικής, δύναται να είναι 
αξιωματικός ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ, 
ο οποίος είναι κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης και μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών. 
Σε περίπτωση που δεν διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδα-
κτορικό τίτλο σπουδών, πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 
τριακόσιες ώρες Συμβουλευτικής.

δ. Υπεύθυνος Γραμματειακής και Διοικητικής Υποστή-
ριξης, δύναται να είναι Ανθυπασπιστής, υπαξιωματικός 
ή μόνιμος πολιτικός υπάλληλος του ΥΠΕΘΑ.

Άρθρο 4
Εκπαιδευτικό προσωπικό

1. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στα Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. 
είναι μόνιμα στελέχη των Ε.Δ., τα οποία πληρούν τα κρι-
τήρια που τίθενται στην παρ. 6 του άρθρου 53 και στο 
άρθρο 54 του ν. 4763/2020.

2. Οι εκπαιδευτές αποζημιώνονται με ωριαία αποζημί-
ωση σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.840/2/8277/Σ.82/
11 Ιαν 2018 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής 
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Άμυνας «Καθορισμός αποζημιώσεων προσωπικού που 
διδάσκει στις Στρατιωτικές Σχολές και τα Κέντρα Εκπαί-
δευσης των Ενόπλων Δυνάμεων» (Β’ 71) και επιλέγονται 
κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης για την επιλογή 
του εκπαιδευτικού προσωπικού από το εκάστοτε Κ.Δ.Β.Μ.

Άρθρο 5 
Προκήρυξη

Λεπτομέρειες σχετικά με τον αριθμό, το είδος, το περι-
εχόμενο και τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμά-
των που θα διεξάγονται ανά έτος, τον ελάχιστο αριθμό 
των συμμετεχόντων, τις προϋποθέσεις συμμετοχής των 
υποψηφίων και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά 
στα προγράμματα καθορίζονται στην εκάστοτε προκή-
ρυξη, η οποία εκδίδεται από τα Κ.Δ.Β.Μ. και εγκρίνεται 
από το αρμόδιο Γενικό Επιτελείο.

Άρθρο 6
Υποδομές και εξοπλισμός των Κ.Δ.Β.Μ.

Οι υποδομές και ο υποχρεωτικός εξοπλισμός των 
Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ. καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 
53 του ν. 4763/2020.

Άρθρο 7
Αρχεία και έντυπα των Κ.Δ.Β.Μ. - 
Μητρώο Κ.Δ.Β.Μ.

1. Τα Κ.Δ.Β.Μ., με ευθύνη των Διευθυντών Κατάρτισης 
υποχρεούνται να τηρούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
60 του ν. 4763/2020 αρχεία και έντυπα.

2. Τα Κ.Δ.Β.Μ. υποβάλλουν ετησίως και το αργότε-
ρο έως την 30η Ιουνίου εκάστου έτους στο Μητρώο 
Κ.Δ.Β.Μ. της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκ-
παίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας 
(Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν.) τα ακόλουθα:

α. Τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων που υλοποιούν ανά ημερολογιακό έτος, με σχε-
τική αναφορά του αριθμού των κύκλων που προσφέ-
ρονται ανά έτος.

β. Τις μεθόδους υλοποίησης ανά εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα, δηλαδή εξ αποστάσεως, διά ζώσης ή μεικτή.

γ. Τη θεματική ενότητα στην οποία εντάσσεται κάθε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

δ. Τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων συμμετεχό-
ντων ανά φύλο, ηλικία και επίπεδο εκπαιδευτικής βαθμίδας.

ε. Τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων που ολο-
κλήρωσαν επιτυχώς το κάθε πρόγραμμα, με αναφορά 
των επιμέρους στοιχείων της περ. δ’.

Άρθρο 8
Κανονισμός λειτουργίας των Κ.Δ.Β.Μ.

Με απόφαση του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επι-
τελείου εκδίδεται ο Κανονισμός των Κ.Δ.Β.Μ. των Ε.Δ., 
όπου ρυθμίζεται κάθε λεπτομερειακό θέμα που αφορά 
στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση, ο οποίος 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9 
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, 12 Απριλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

    Ι 

 Αριθμ. 43042/Δ1 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 86233/Δ1/

15.07.2021 κοινής απόφασης της Υπουργού και 

της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλά-

δων ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλ-

λιτεχνικών, ΠΕ79 Μουσικής - ΠΕ79.01 Μουσικής 

Επιστήμης, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ91 Θεατρι-

κής Αγωγής- ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και 

ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης ανά περιοχή μετά-

θεσης και σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης» (Β’ 3192). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
Διατάξεις» (Α’ 167),

1.2. της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2817/2000 (Α’ 78), 
όπως συμπληρώθηκε με την παρ.  4 του άρθρου 33 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 83),

1.3. της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3848/2010 «Ανα-
βάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού καθιέρωση κα-
νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 71),

1.4. του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις (Α’ 38),

1.5. του άρθρου 55 του ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο 
τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του 
δημοσίου τομέα και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 96),

1.6. του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση 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),

1.7. του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπι-
αγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),

1.8. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

1.9. 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),
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1.10. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

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

1.12. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-

σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).
3. Την υπό στοιχεία 86233/Δ1/15-07-2021 κοινή υπουργική απόφαση «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων 

κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ79 Μουσικής-ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86 
Πληροφορικής, ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής- ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης ανά περιοχή 
μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3192).

4. Το υπ’ αρ. 2499/01-3-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 

του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/97/28135/Β1/14-03-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 86233/Δ1/15-07-2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων «Κατανομή οργανικών θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ07 Γερμανικής, 
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ79 Μουσικής- ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, ΠΕ86 Πληροφορικής, ΠΕ91 Θεατρικής Αγω-
γής- ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης ανά περιοχή μετάθεσης και σε σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3192) ως εξής:

Οι κάτωθι εγγραφές του Πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ 
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Π
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1.
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Π
Ε9

1.
02

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 1

διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Π
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5
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Ε7
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01
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Π
Ε9

1.
01

Π
Ε9

1.
02

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) 1ο Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ 1

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (Π.Ε.) 3ο Δ.Σ. 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Απριλίου 2022

Η Υπουργός Η Υφυπουργός 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ 

Ι

   Αριθμ. 26327 (3)

Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημί-

ου Πατρών και του Russian - Armenian University, 

Yerevan της Αρμενίας για εκπόνηση διδακτορι-

κών διατριβών με συνεπίβλεψη .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και ιδίως τις παρ. 2 και 

3 του άρθρου 43 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄114).

2. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13.3.2018 
απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-
ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής» (Β΄ 972).

3. Τις διατάξεις της παρ.  11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότη-
τας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του ν. 4025/2011 
(Α’ 228) και της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 4076/2012 
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(Α’159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 
(Α’ 24) και του άρθρου 34 του ν. 4301/2014 (Α’ 223).

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης Πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189) .

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 
63/2005, Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρ. 199/7.4.2022).

7. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Πατρών και του Russian - Armenian 
University, Yerevan της Αρμενίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου 
Πατρών και του Russian - Armenian University, Yerevan 
της Αρμενίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών 
υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.

Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο 
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί 
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από 
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 12 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 19/04ης/23.03.2022 (4) 
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Ερευνητή 

Βαθμίδας Γ’ - Εντεταλμένος Ερευνητής. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 

(Α΄ 314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (A΄ 180).

2. Την υπ’  αρ. 188763/10.10.2011 (Β΄ 2284) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία συστάθηκε 
ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ 
(ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ), όπως τροποποιήθηκε με τις 
υπ’ αρ. 919/131869/20.10.2014 (Β΄2889), 9657/122441/
10.11.2015 (Β΄ 2537), 893/138106/21.12.2017 (Β΄4800),
1437/69301/18.05.2018 (Β΄ 1770), 2172/236743/
23.09.2019 (Β΄3570) και 1765/225308/25.08.2021
(Β΄ 3955) όμοιες.

3. Την υπ’ αρ. 2502/282476/05.11.2019 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ορι-

σμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΗΤΡΑ-Ν.Π.Ι.Δ.»,  (Υ.Ο.Δ.Δ. 
948 διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 1013/2019) όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 2120/267908/29.09.2021 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 852) υπουργική απόφαση.

4. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 11 του άρθρου 3 της 
υπ’ αρ. 188763/10-10-2011 κοινής υπουργικής απόφα-
σης, σύμφωνα με τις οποίες, στο ΔΣ, που είναι αρμόδιο 
για κάθε θέμα που αφορά στη λειτουργία του ΕΛ.Γ.Ο. - 
ΔΗΜΗΤΡΑ, εισηγείται ο Διευθύνων Σύμβουλος.

5. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 20 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4792/2021 (Α΄ 54).
7. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 4310/

2014, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4386/
2016 σύμφωνα με την οποία «Τα μέλη του ερευνητικού 
προσωπικού των ερευνητικών φορέων του άρθρου 13α 
του ν. 4310/2014 επιτρέπεται να μεταβάλουν το γνω-
στικό αντικείμενό τους, ύστερα από συνεκτίμηση του 
ερευνητικού και του εν γένει επιστημονικού τους έργου, 
με απόφαση του ΔΣ του οικείου ερευνητικού φορέα, η 
οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
ύστερα από προηγούμενη αίτηση του ενδιαφερόμενου 
και γνώμη του Ε.Σ.Ι.» (Α΄ 83).

8. Την ένταξη του Δρος Βασιλείου Ασχονίτη στο ερευ-
νητικό προσωπικό του Οργανισμού/Ινστιτούτο Εδαφοϋ-
δατικών Πόρων στις 02.10.2017, με γνωστικό αντικείμε-
νο «Χημεία Εδαφοϋδατικών Πόρων», ο οποίος προήχθη 
στη βαθμίδα Γ’ - Εντεταλμένος Ερευνητής με την υπ’ αρ. 
14/05η/10.04.2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, με το ανωτέρω γνωστικό αντικείμενο.

9. Το από 07.02.2022 αίτημα του Ερευνητή βαθμίδας 
Γ’ - Εντεταλμένος Ερευνητής, Δρος Βασιλείου Ασχονίτη 
για αλλαγή του γνωστικού του αντικειμένου, για τους 
λόγους τους οποίους επικαλείται σ’αυτό.

10. Το απόσπασμα Πρακτικών για το θέμα 2 της 1ης/
09.02.2022 Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου 
του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων, όπου τα μέλη 
του ΕΣΙ εξέτασαν το αίτημα του ερευνητή και συμφω-
νούν (γνωμοδοτούν) ομόφωνα για την μεταβολή του 
γνωστικού αντικειμένου του Δρος Βασιλείου Ασχονίτη 
από «Χημεία Εδαφοϋδατικών Πόρων» σε «Ποιότητα Εδα-
φοϋδατικών Πόρων».

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του Ερευ-
νητή βαθμίδας Γ’ - Εντεταλμένος Ερευνητής, Δρος Βασι-
λείου Ασχονίτη, από «Χημεία Εδαφοϋδατικών Πόρων» 
σε «Ποιότητα Εδαφοϋδατικών Πόρων».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Απριλίου 2022

  Ο Πρόεδρος 

ΣΕΡΚΟΣ ΧΑΡΟΥΤΟΥΝΙΑΝ
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     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)

  Στην υπ’ αρ. 11297/04.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 535), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

Α. στη σελίδα 5364, στην Α’ στήλη, στον 15ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «... την απαγόρευση ...»,
στο ορθό: «... την επισήμανση ...».
Β. Στη σελίδα 5364, στην Α’ στήλη, στον 44ο στίχο εκ των άνω διορθώνεται: 
το εσφαλμένο: «... την επισήμανση ...»,
στο ορθό: «... την επισήμανση και την απαγόρευση, αντιστοίχως, ...». 

(Από το Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Ι

(6)

   Στην υπ΄αρ. 64205/31-05-2021 απόφαση (ορθή επανάληψη) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2672), διορθώνεται: 

από το λανθασμένο:
«

Ετήσιο κόστος Κόστος από 5/12/2021

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 10.6012.0004 77.598,68 51.732,45

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 10.6012.0001 34.737,60 23.158,40

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 20.6012.0004 720.281,76 480.187,84

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 20.6012.0001 533.926,20 355.950,80

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 30.6012.0001 96.032,64 64.021,76

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 30.6012.0002 24.700,20 16.466,80

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 35.6012.0004 62.495,40 41.663,60

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 35.6012.0001 459,00 306,00

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 50.6012.0004 2.033,28 1.355,52

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΙΔΑΧ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 10.6022.0001 129.007,44 86.004,96

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 10.6022.0003 20.880,00 13.920,00

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 20.6022.0001 279.101,28 186.067,52

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 20.6022.0003 150.483,60 100.322,40

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 30.6022.0001 24.420,48 16.280,32

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 30.6022.0003 141,00 94,00

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 35.6022.0001 20.785,92 13.857,28

ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 35.6022.0003 494,40 329,60

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΙΔΟΧ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 20.6041.0001 67.860,00 45.240,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.245.438,88 1.496.959,25

»,
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στο ορθό:

«

Ετήσιο κόστος Κόστος από 5/12/2021

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 10.6012.0004 77.598,68 51.732,45
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 10.6012.0001 34.737,60 23.158,40
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 20.6012.0004 720.281,76 480.187,84
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 20.6012.0001 533.926,20 355.950,80
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 30.6012.0001 96.032,64 64.021,76
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 30.6012.0002 24.700,20 16.466,80
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 35.6012.0004 62.495,40 41.663,60
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 35.6012.0001 459,00 306,00
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 50.6012.0004 2.033,28 1.355,52

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΙΔΑΧ

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 10.6022.0001 129.007,44 86.004,96
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 10.6022.0003 20.880,00 13.920,00
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 15.6022.0001 6.850,00 4.000,00
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 20.6022.0001 279.101,28 186.067,52
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 20.6022.0003 150.483,60 100.322,40
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 30.6022.0001 24.420,48 16.280,32
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 30.6022.0003 141,00 94,00
ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 35.6022.0001 20.785,92 13.857,28
ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 35.6022.0003 494,40 329,60

ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΙΔΟΧ ΝΥΧΤΕΡΙΝΑ 20.6042.0001 67.860,00 45.240,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.252.288,88 1.500.959,25
».

    (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) 

Ι 

(7)
Στην υπ΄αρ.129599/19-10-2021 απόφαση (ορθή επανάληψη) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  

η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 6235), διορθώνεται: 
 από το λανθασμένο:
«

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου 10.6012.0004 700,00

»,
στο ορθό:
«

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΣΟ

Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου 10.6022.0001 700,00

».

 (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)    
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*02020712704220008*

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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