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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/ 
25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτι-
κού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών Λυ-
κείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 2180).

2 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Καρ-
γίδη Θεόδωρου του Χρήστου, μέλους Δ.Ε.Π. Κα-
θηγητή Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 106640/Κ3 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/ 

25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας 

και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευ-

τικού οδηγού των Προτύπων Επαγγελματικών 

Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β΄ 2180). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 5 του άρθρου 21, την παρ. 4 του άρθρου 169, 

τα άρθρα 7 και 16-20 του ν. 4763/2020 «Εθνικό 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 επαγγελμάτων (EE 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. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και Λειτουργία της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167).

3. Τα άρθρα 117 έως και 159 του ν. 4610/2019 «Συνέρ-
γειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθ-

μια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

5. Την παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 «Αναδι-
άρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 193).

6. Το άρθρο 5 του ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λει-
τουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευ-
σης και άλλες διατάξεις» (Α’ 146).

7. Τον ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υπο-
στήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102) και ιδίως την παρ. 6 
του άρθρου 30 αυτού.

8. Το άρθρο 32 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελ-
ληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).

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

10. Την υποπερ. στστ) της περ. β της παρ. 1 του άρ-
θρου 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

11. Το άρθρο 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).

12. 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).

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

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

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

16. Την υπό στοιχεία Κ3/58084/25.05.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση 
θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού των Προτύπων Επαγ-
γελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2180).
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17. Τα άρθρα 9 και 22 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/ 
21.05.2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγρα-
φές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής 
στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

18. Την υπό στοιχεία Φ11/67637/Δ4/09.06.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματι-
κών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 2503).

19. Την υπό στοιχεία Φ11/74076/Δ4/16.06.2022 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ίδρυση Πρότυπων Επαγγελματι-
κών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» (Β’ 3019).

20. Την υπό στοιχεία 74889/Α7/17.06.2022 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγρα-
φής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής σε δημόσια 
Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και 
Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.) μέσω της 
εφαρμογής “e-εγγραφές” του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Β’ 3101).

21. Την υπό στοιχεία 77231/ΓΔ4/23.06.2022 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροπο-
ποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21.05.2019 υπουρ-
γικής απόφασης “Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και 
θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”» (Β’ 3323).

22. Το από 26.08.2021 πρακτικό της 5ης Συνεδρίασης 
της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.).

23. Την από 21.06.2022 εισήγηση του Γενικού Γραμ-
ματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά 
Βίου Μάθησης και Νεολαίας για τη ρύθμιση θεμάτων 
του εκπαιδευτικού οδηγού των Π.ΕΠΑ.Λ.

24. Το από 21.06.2022 πρακτικό της 7ης Συνεδρίασης 
της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.), με τη 
διατύπωση θετικής γνώμης.

25. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/296/76296/
Β1/21.06.2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Κ3/58084/ 
25.05.2021 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδευτικού οδηγού 
των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)» 
(Β’ 2180), ως προς το άρθρο 2, του οποίου αντικαθίσταται 
ο τίτλος, τροποποιούνται οι παρ. 2, 3 και 4 και προστί-
θενται παρ. 5 και 6, σχετικά με τη φοίτηση, προαγωγή ή 
απόλυση ή απόκτηση πτυχίου των μαθητών των Β’ και 
Γ’ τάξεων υφιστάμενων σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ., στις 
οποίες ιδρύεται και λειτουργεί παράλληλα και Πρότυπο 
ΕΠΑ.Λ., κατά τα σχολικά έτη μέχρι και το έτος 2023 -2024, 
με τους μαθητές που καλύπτουν κενές θέσεις στην Α’ 
Π.ΕΠΑ.Λ., με τους μαθητές και αποφοίτους που έχουν 
δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγρα-
φής στην Β’ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και τα κριτήρια επιλογής τους 
κατά περίπτωση, καθώς και με το κριτήριο πλήρωσης 
των θέσεων σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων 
των ενδιαφερομένων μαθητών/αποφοίτων είναι μεγαλύ-
τερος από τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά τομέα, 
κατά τρόπον ώστε το άρθρο 2 να διαμορφώνεται ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 2
Φοίτηση - Εγγραφή - Ανανέωση εγγραφής- 
Μετεγγραφή στα Π.ΕΠΑ.Λ.

1. Η λειτουργία των Π.ΕΠΑ.Λ. ξεκινά από το σχολικό 
έτος 2021-2022 για την Α’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ., από το σχολικό 
έτος 2022-2023 για τη Β’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και από το σχο-
λικό έτος 2023-2024 για τη Γ’ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ.

2. Στην Α’ τάξη εγγράφονται κάτοχοι απολυτηρίου 
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής, με βάση τον βαθμό του απολυτηρίου 
Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου. Ο μαθητής ή οι γο-
νείς/κηδεμόνες του, εάν είναι ανήλικος, υποβάλλει ηλε-
κτρονική αίτηση εγγραφής για το Π.ΕΠΑ.Λ. της επιλογής 
του, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής του, μέσω της 
ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, η οποία πραγματοποιείται με τον τρόπο 
και σε χρόνο που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις. Ο Διευ-
θυντής του σχολείου κατατάσσει τους μαθητές κατά φθί-
νουσα σειρά βαθμού του απολυτηρίου τίτλου εγγραφής 
μέχρι την κάλυψη όλων των διατιθέμενων θέσεων. Για 
την ολοκλήρωση της εγγραφής τους, οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, όπως ορί-
ζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ. Κενές 
θέσεις στην Α’ Π.ΕΠΑ.Λ. καλύπτονται από ενδιαφερό-
μενους μαθητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα εγγραφής/
μετεγγραφής στην τάξη αυτή, ύστερα από πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και βάσει του βαθμού απολυτηρίου Γυμνασίου 
ή άλλου ισότιμου τίτλου. Κενές θέσεις που ανακύπτουν 
σε επόμενη της εισαγωγής τάξης θα καλύπτονται ύστε-
ρα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 
ενδιαφερόμενους μαθητές, οι οποίοι έχουν δικαίωμα 
εγγραφής ή μετεγγραφής στην τάξη αυτή, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις και βάσει του βαθμού προαγωγής 
τους από την προηγούμενη τάξη.

3. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης 
σχολικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί 
παράλληλα και Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., κατά το σχολικό έτος 
2022-2023 και 2023-2024, συνεχίζουν και ολοκληρώνουν 
τη φοίτησή τους στην τάξη, στην οποία είναι εγγεγραμμέ-
νοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΕΠΑ.Λ.».

4. Οι μαθητές των Β’ και Γ’ τάξεων της υφιστάμενης σχο-
λικής μονάδας ΕΠΑ.Λ. όπου ιδρύεται και λειτουργεί πα-
ράλληλα και Πρότυπο ΕΠΑ.Λ., προάγονται, απολύονται ή/
και αποκτούν πτυχίο έως και το σχολικό έτος 2023-2024, 
σύμφωνα με τις κείμενες περί αξιολόγησης διατάξεις.

5. Δικαίωμα εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγ-
γραφής στην Β’ Τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν οι μαθητές/από-
φοιτοι που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες με την 
ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

α. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης του οικείου 
Π.ΕΠΑ.Λ. 

β. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης άλλου Π.ΕΠΑ.Λ.
γ. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. 
δ. Προαχθέντες μαθητές της Α’ τάξης ΓΕ.Λ.
ε. Κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου τίτ-

λου, μόνο για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας.
στ. Κάτοχοι πτυχίου ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου 

τίτλου.
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Κριτήριο για την επιλογή των μαθητών των περ. α’, β’, 
γ’ και δ’ αποτελεί ο βαθμός προαγωγής της Α’ τάξης, ενώ 
κριτήριο για την επιλογή των αποφοίτων των περ. ε’ και 
στ’ αποτελεί ο βαθμός απολυτηρίου ή πτυχίου ειδικό-
τητας, αντίστοιχα.

6. Σε περίπτωση που υποβληθεί αριθμός αιτήσεων 
από ενδιαφερόμενους μαθητές ή αποφοίτους μεγαλύ-
τερος από τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά τομέα, 
κριτήριο πλήρωσης των θέσεων αποτελεί ο βαθμός προ-
αγωγής της Α’ τάξης».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Κ3/58084/ 
25.05.2021 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 2 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

    Αριθμ. ΔΦ 10.1/17360 (2)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Καρ-

γίδη Θεόδωρου του Χρήστου, μέλους Δ.Ε.Π. Κα-

θηγητή Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70) και κυρίως την υποπερ. ββ’ της περ. β’ 
της παρ. 3 του άρθρου 8.

2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτα-
των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

4. Την Ειδική Έκθεση της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Συντάγματος του σχεδίου νόμου «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις», περ. α της παρ. 3 του Κεφάλαιο Ι 
που επισυνάπτεται στην αιτιολογική έκθεση του ως άνω 
σχεδίου νόμου (σελ. 775).

5. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11.02.2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106).

6. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07.06.2019 (Β’ 2516) 
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ-
ΠΑΕ για αυτοδίκαιη μεταφορά από 07.05.2019, δυνάμει 
των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 

Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους 
από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος.

7. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/07.06.2019 απόφα-
ση ορθή επανάληψη της πράξης του Προέδρου της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (Β’ 4244).

8. Την υπό στοιχεία Φ12/108845/Ζ2/04.07.2019 
υπουργική απόφαση «Συγκρότηση πενταμελούς επι-
τροπής για την μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης 
των Καθηγητών Α’ βαθμίδας σε μόνιμη οργανική θέση 
της ίδιας βαθμίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος» (ΥΟΔΔ 431), την υπό στοιχεία Φ12/143817/Ζ2/ 
21.10.2020 υπουργική απόφαση «Ανανέωση θητείας 
της πενταμελούς Επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή 
προσωποπαγούς θέσης Καθηγητών Α’ βαθμίδας σε ορ-
γανική, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αντικατάσταση με-
λών και ορισμός αναπληρωτή Προέδρου» (ΥΟΔΔ 892) 
και την υπό στοιχεία Φ12/105183/Ζ2/30.08.2021 
υπουργική απόφαση «Ανανέωση θητείας της πεντα-
μελούς Επιτροπής κρίσης για τη μετατροπή προσω-
ποπαγούς θέσης Καθηγητών Α’ βαθμίδας σε οργανική, 
της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος και αντικατάσταση μέλους» 
(ΥΟΔΔ 774).

9. Το από 30.06.2022 πρακτικό Συνεδρίασης της πε-
νταμελούς επιτροπής κρίσης με το οποίο εγκρίθηκαν οι 
υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ 42558/13.04.2021 και ΥΠΑΙΘ 75900/ 
20.06.2022 αιτήσεις του Καργίδη Θεόδωρου του Χρή-
στου, Καθηγητή Α’ βαθμίδας του Τμήματος Διοίκησης 
Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού για μετατροπή 
της προσωποπαγούς θέσης του σε μόνιμη οργανική της 
ίδιας βαθμίδας.

10. Το γεγονός ότι η απόφαση της πενταμελούς επι-
τροπής κρίσης υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων στις 05.07.2022 (υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ 
82498/Ζ2/05.07.2022) για έλεγχο νομιμότητας και θε-
ωρείται εγκεκριμένη εφόσον δεν αναπέμφθηκε εντός 
δεκαημέρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπερ. ββ’ 
της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70), αποφασίζουμε:

τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του Καρ-
γίδη Θεόδωρου του Χρήστου, μέλους του Διδακτικού 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή Α’ βαθμί-
δας του Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ 
και Τουρισμού, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, σε μόνιμη 
οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας, από την έκδοση της 
πράξης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υποπερ. ββ’ της 
περ. β της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 26 Αυγούστου 2022

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪ ΣΗΣ   
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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,


		2022-09-05T21:41:23+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




