
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 155247 
Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τη 

λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμο-

γής της παρ. 2 του άρθρου 290 του ν. 4957/2022 

(Α’ 141).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -  

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 290 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες 

στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποι-
ότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141),

β) του Κανονισμού (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 (Γενικός Κανο-
νισμός για την Προστασία Δεδομένων),

γ) του 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 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), και 
ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ’ του Μέρους Α’ του νόμου αυτού,

ε) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

στ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-

τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

ζ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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),

η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

θ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ι) 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),

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

ιβ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

ιδ) της υπό στοιχεία 169/Y1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),

ιε) της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23.10.2019 απόφασης 
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),

ιστ) της υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.2.2020 απόφασης 
του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθε-
ντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά 
Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762),

ιζ) της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26.2.2021 απόφασης του 
Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων 
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκη-
σης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων 
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/564/130030/B1/21.10.2022 εισήγηση του άρθρου 
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24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, 
βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή αποσπασμάτων 
αυτών με χρήση Τ.Π.Ε.

1. Τίτλοι πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπου-
δών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
και πάσης φύσης πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που σχε-
τίζονται με τη φοίτηση ή την περάτωση σπουδών, την 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε Α.Ε.Ι., ή αποσπάσματα αυτών, καθώς και κάθε 
είδους πιστοποιητικά και βεβαιώσεις των Κέντρων Επι-
μόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι. 
ή αποσπάσματα αυτών, δύνανται να εκδίδονται και μη-
χανογραφικά μέσω Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) 
των οικείων Α.Ε.Ι. με τη χρήση των δεδομένων που υπάρ-
χουν σε αυτά ή να ψηφιοποιούνται και να αναρτώνται ή 
να αποτίθενται σε Π.Σ. με τη χρήση των δεδομένων που 
υπάρχουν στα Π.Σ. των οικείων Α.Ε.Ι.

2. Τα έγγραφα της παρ. 1 δύνανται να εκδίδονται και να 
χορηγούνται, επίσης: α) είτε ως πρωτότυπα ηλεκτρονικά 
δημόσια έγγραφα κατά την έννοια της παρ. 3 του άρ-
θρου 13 του ν. 4727/2020, β) είτε ως ηλεκτρονικά ακριβή 
αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 13 
του ν. 4727/2020, γ) είτε ως ψηφιοποιημένα ηλεκτρονικά 
αντίγραφα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 13 
του ν. 4727/2020, εφόσον προέρχονται από φορέα του 
δημόσιου τομέα.

3. Η ακρίβεια των στοιχείων των τίτλων, βεβαιώσεων 
ή πιστοποιητικών, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν 
καταχωριστεί στα ανωτέρω Π.Σ., βεβαιώνεται από τα 
Α.Ε.Ι. που είναι αρμόδια για την έκδοση, χορήγηση ή 
ψηφιοποίηση των εγγράφων της παρ. 1.

Άρθρο 2
Έκδοση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή τίτλων 
σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή 
αποσπάσματα αυτών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

1. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο - χρήστης αι-
τείται την έκδοση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή τίτλων 
σπουδών οποιουδήποτε κύκλου, που έχουν χορηγηθεί 
από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδα-
πής,ή αποσπασμάτων αυτών, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής 
εφαρμογής, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας 
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.). 
Με όμοια διαδικασία κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσω-
πο - χρήστης δύναται να αιτείται την έκδοση βεβαιώσεων 
ή πιστοποιητικών που σχετίζονται με τη φοίτηση ή την 
περάτωση προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου και επι-
μορφωτικών προγραμμάτων των Κέντρων Επιμόρφωσης 
και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Α.Ε.Ι.

2. Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο - χρήστης 
εισέρχεται στην ως άνω ηλεκτρονική εφαρμογή, κατόπιν 

αυθεντικοποίησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

3. Τα έγγραφα της παρ.  1 που εκδίδονται από την 
ηλεκτρονική εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του 
ν. 4727/2020, φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό 
επαλήθευσης και προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Αρμόδιος φορέας για τη βεβαίωση της ακρίβειας της 
αποτύπωσης της ως άνω εξαγωγής των δεδομένων στο 
μορφότυπο ηλεκτρονικού εγγράφου που δημιουργείται 
και χορηγείται στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο - 
χρήστη, είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Τα έγγραφα της παρ. 1 αναρτώνται και τηρούνται 
στη θυρίδα του φυσικού προσώπου - χρήστη, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την 
υπό στοιχεία 5620/26.2.2021 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας (Β’ 849).

6. Η επαλήθευση του περιεχομένου των εγγράφων 
της παρ. 1 από κάθε λήπτη γίνεται μέσω της υπηρεσίας 
επαλήθευσης που παρέχεται από την ΕΨΠ με τη χρήση 
του μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού επαλήθευσης, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

7. Η επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων που 
περιέχονται στα εκδοθέντα, σύμφωνα με την παρ. 1, έγ-
γραφα, πραγματοποιείται με βάση τον μοναδικό ανα-
γνωριστικό αριθμό επαλήθευσης.

8. Σε περίπτωση που, κατά τη διαδικασία αίτησης 
έκδοσης εγγράφων σύμφωνα με το παρόν, τα στοιχεία 
του αιτούντος φυσικού προσώπου - χρήστη της ειδικής 
εφαρμογής δεν επαληθευθούν, η τελευταία επικοινωνεί 
με το εκάστοτε αρμόδιο Α.Ε.Ι..

9. Για τον σκοπό της άντλησης των αναγκαίων στοι-
χείων και δεδομένων για την έκδοση των εγγράφων της 
παρ. 1 του παρόντος, η ηλεκτρονική εφαρμογή διασυν-
δέεται, με τη χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας, με τα Π.Σ. 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, μέσω του Κέ-
ντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με 
τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 και 84 του ν. 4727/2020.

10. Η δημιουργία και έκδοση των εγγράφων της παρ. 1 
από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr - Ε.Ψ.Π.) πραγματοποιείται από την ανώνυμη εται-
ρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνι-
κό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε» 
(Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

Άρθρο 3
Τύπος και περιεχόμενο βεβαιώσεων που 
εκδίδονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής 
εφαρμογής

1. Τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2, ως προς τον 
τύπο τους, φέρουν: το έμβλημα και την ονομασία του 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής που παρέχει τα δεδομένα για την 
έκδοση του εγγράφου, ημερομηνία έκδοσης, μοναδικό 
αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης και την προηγμένη 
ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εάν τα έγγραφα της παρ. 1 
του άρθρου 2 αφορούν τίτλους σπουδών, που χορηγού-
νται στο πλαίσιο προγραμμάτων που διοργανώνονται 
από περισσότερα από ένα (1) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, τότε 
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φέρουν το έμβλημα και την ονομασία του επισπεύδοντος 
Α.Ε.Ι., που είχε τη διοικητική ευθύνη του προγράμματος.

2. Τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2, ως προς το 
περιεχόμενό τους, φέρουν τα ακόλουθα στοιχεία: ονο-
ματεπώνυμο του/της κατόχου του τίτλου σπουδών, πα-
τρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης του/της κα-
τόχου, ημερομηνία ολοκλήρωσης σπουδών, ημερομηνία 
ορκωμοσίας, ονομασία του Α.Ε.Ι., που εξέδωσε τον τίτλο 
σπουδών, σχολή, τμήμα, κύκλο σπουδών, βαθμό πτυχί-
ου, βαθμό πτυχίου ολογράφως, κλίμακα βαθμολογίας, 
χαρακτηρισμό βαθμού πτυχίου. Στις βεβαιώσεις δύναται 
να αναγράφονται ο τίτλος του προγράμματος σπουδών, 
η κατεύθυνση ή η ειδίκευση του προγράμματος σπου-
δών, αν υπάρχει, καθώς και τα συνεργαζόμενα Τμήματα 
ή συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής και 
λοιποί συνεργαζόμενοι φορείς, σε περίπτωση διατμημα-
τικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών.

3. Τα έγγραφα της παρ. 1 του άρθρου 2, που δεν εμπί-
πτουν στην παρ. 2, ως προς το περιεχόμενό τους, φέρουν 
τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο του/της δικαιού-
χου, πατρώνυμο, μητρώνυμο και τα απαιτούμενα ανά 
περίπτωση στοιχεία που σχετίζονται με τη φοίτηση ή την 
ολοκλήρωση κάθε προγράμματος σπουδών, αναλόγως 
του σκοπού που προορίζεται η χορηγούμενη βεβαίωση 
ή το χορηγούμενο πιστοποιητικό.

4. Τα στοιχεία των χορηγούμενων κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 2 εγγράφων, δύνανται να εμφανίζονται και στην 
αγγλική γλώσσα όπου υπάρχει αντίστοιχα μηχανογρα-
φημένη πληροφορία.

Άρθρο 4
Ένταξη ιδρυμάτων στην υπηρεσία
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής 
υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες τεχνικές 
ενέργειες για την παροχή των αποσπασμάτων που περι-
γράφονται στα άρθρα 2 και 3 εντός εξήντα (60) ημερών 
από την ολοκλήρωση των απαραίτητων τεχνικών ερ-
γασιών από τον φορέα υλοποίησης των εμπλεκομένων 
πληροφοριακών συστημάτων των Α.Ε.Ι.. Η ημερομηνία 
ολοκλήρωσης θα γνωστοποιείται από τον φορέα υλοποί-
ησης στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., η οποία θα καλεί το εκάστοτε 
ίδρυμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες (αναβάθ-
μιση πληροφοριακών συστημάτων, διασύνδεση με το 
Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) για την 
έναρξη παροχής των εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψη-
φιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.).

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε Α.Ε.Ι. για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί 
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και 
οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την έκδοση και 
χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπου-
δών, καθώς και τη χορήγηση στοιχείων και δεδομένων 
που τηρούνται στα πληροφοριακά συστήματα του Α.Ε.Ι. 

και αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για την έκδοση βε-
βαιώσεων του άρθρου 2, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβου-
λίου της 27ης Απριλίου 2016, τον ν. 4624/2019 (Α’ 134), 
την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. και επιτελεί ρόλο 
υπεύθυνου επεξεργασίας. Κάθε Α.Ε.Ι. έχει την υποχρέ-
ωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και 
αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
των λαμβανομένων στοιχείων, τα οποία καταγράφονται 
υποχρεωτικά στις σχετικές πολιτικές του εκάστοτε Α.Ε.Ι., 
και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση 
των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και 
την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε 
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, 
ενεργώντας σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο 
και, ιδίως, σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί ως 
υπεύθυνος επεξεργασίας για τις υπηρεσίες αυθεντικο-
ποίησης με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπη-
ρεσιών μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρ-
θρου 24 του ν. 4727/2020 και ως ανεξάρτητος υπεύθυνος 
επεξεργασίας, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
290 του ν. 4957/2022, αποκλειστικά για τον σκοπό της 
έκδοσης από τα ΑΕΙ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) των αιτηθέντων, 
σύμφωνα με το άρθρο 2, εγγράφων.

3. Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., ενεργεί ως εκτελούσα την επε-
ξεργασία, κατά την έννοια του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ., 
και σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 290 του 
ν. 4957/2022 για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και έχει την υποχρέωση λήψης και διαρ-
κούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομέ-
νων στοιχείων. Τα τεχνικά και οργανωτικά αυτά μέτρα 
καταγράφονται υποχρεωτικά στις σχετικές πολιτικές 
της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και, κατ’ ελάχιστον, περιλαμβάνουν την 
καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη 
διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των δι-
ακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή, ενεργώντας σύμφωνα 
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με 
τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Επικρατείας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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*02065001712220004*

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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