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Αριθμ.     36148/Ζ1 (1)
Ρυθμίσεις σχετικά με την πρακτική άσκηση φοι-

τητών των Α.Ε.Ι. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

β. Του άρθρου πρώτου της από 25.02.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Κατεπείγοντα 
μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορω-
νοϊού» (Α’ 42) και ιδίως των περ. στ και ζ της παρ. 2 και 
της παρ. 4 αυτού, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

γ. Του άρθρου 12 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνο-
ϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδο-
σής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

δ. Της παρ.  3 του άρθρου τριακοστού έκτου της 
από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.)«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορω-
νοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και 

οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

2. Το π.δ.174/1985 «Άσκηση στο επάγγελμα των σπου-
δαστών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α’ 159).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, 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. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. 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).

7. Την παρ. 3 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 59181/
Ζ1/19.5.2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ρυθμίσεις σχετικά με την εκπαιδευτική 
διαδικασία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και 
δεύτερου κύκλου, τη διενέργεια κλινικών και εργαστη-
ριακών ασκήσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών και 
τη διεξαγωγή των εξετάσεων κατά το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020» (Β’ 1935).

8. Την υπό στοιχεία 115744/Ζ1/4.9.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Λειτουργία 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέ-
τρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 
κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 3707).

9. Την υπό στοιχεία 132695/Ζ1/2.10.2020 απόφαση 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ρυθμί-
σεις σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας των προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου 
των Α.Ε.Ι. κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού 
έτους 2020-2021» (Β’ 4383).

10. Τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 
(Β’ 4899), Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/Δ1α/27.11.2020 (Β’ 5255),
Δ1α/Γ.Π.οικ.: 78363/5.12.2020 (Β’  5350), Δ1α/Γ.Π.οικ.:
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80189/12.12.2020 (Β’ 5486), Δ1 α/Γ.Π.οικ.: 1293/8.01.2021 
(Β’ 30), Δ1α/Γ.Π.οικ.:3060/16-01-2021 (Β’ 89), Δ1α/Γ.Π.οικ.:
4992/23-01-2021 (Β’ 186), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6 877/29.01.2021
(Β’  341), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 6877/29.01.2021 (Β’  454), Δ1α/
Γ.Π.οικ.: 9147/10.02.2021 (Β’ 534), Δ1α/Γ.Π.οικ.:12639/
27.02.2021 (Β’  793), Δ1α/Γ.Π.οικ.:13805/03.03.2021 
(Β’ 843), Δ1α/Γ.Π.οικ.: 16320/12.03.2021 (Β’ 996), Δ1α/
Γ.Π.οικ.: 17698/19.03.2021 (Β’ 1076), Δ1α/Γ.Π.οικ.:18877/
26.03.2021 (Β’ 1194) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

11. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/197/35057/Β1/29-3-2021 
βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Πρακτική άσκηση φοιτητών

1. Η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμάτων 
σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. είναι σε 
αναστολή από τις 7.11.2020 δυνάμει των αναφερόμενων 
στο σχετικό 10 κοινών υπουργικών αποφάσεων.

2. Εάν η πρακτική άσκηση φοιτητών των προγραμμά-
των σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου των Α.Ε.Ι. 
είχε αρχίσει πριν τις 7.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής 
ανεστάλη σύμφωνα με την παρ. 1, και εφόσον ο υπο-
λειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι μικρότερος 
ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που 
προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, δύναται 
με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του οικείου Τμή-
ματος να θεωρηθεί περαιωθείσα.

3. Είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης 
φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α’ και 
β’ κύκλου σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως, υπό 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ι) η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών επιτρέπει τη διεξαγωγή της με μεθόδους 
εξ αποστάσεως διασφαλίζοντας το αντίστοιχο επίπεδο 
ποιότητας,

ιι) το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα και ο σκοπός διεξαγω-
γής της επιτυγχάνεται και επαληθεύεται,

ιιι) εξακολουθεί να υφίσταται εποπτεία των φοιτητών 
από το διδακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και επίβλεψη από 
τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής καθ’ όλη τη διάρκεια 
της εξ αποστάσεως διεξαγωγής της.

Σε κάθε περίπτωση επαφίεται στα αρμόδια όργανα του 
οικείου Τμήματος, ύστερα από εισήγηση του Υπευθύνου 
για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης, να καθορί-
σει ειδικότερα ζητήματα ολοκλήρωσης της πρακτικής 
άσκησης.

3. Στις περιπτώσεις όπου κατά τη διεξαγωγή πρακτι-
κής άσκησης έχει συμφωνηθεί η καταβολή αμοιβής ή 
προβλέπεται υποχρεωτικά η καταβολή αμοιβής από την 
κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των περι-
πτώσεων όπου η πρακτική άσκηση διενεργείται μέσω 
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, η αμοιβή των 
φοιτητών των Α.Ε.Ι. για τη διεξαγωγής αυτής πραγματο-
ποιείται αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα υλοποί-
ησής της πρακτικής άσκησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Μαρτίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

Ι

    Αριθμ. 15249οικ (2)
Άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στο Ν.Π.Δ.Δ. Ελ-

ληνικό Κτηματολόγιο. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) Tου άρθρου 13 του ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγό-

ρων» (Α’ 208), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214).

β) Tου άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

γ) Tα άρθρα 14 και 17 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων 
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 5) στα οποία προβλέπεται αντίστοιχα 
η λειτουργία Νομικής Υπηρεσίας στο ν.π.δ.δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο και η στελέχωση αυτής με δικηγόρους 
με πάγια εντολή.

2. Την υπό στοιχεία 98261 ΕΞ 2020/7-9-2020 (Β’ 3777) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών 
περί μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «Με εντο-
λή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Γενικών 
Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής 
Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής/Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την υπ’ αρ. 50941/30-11-2020 απόφαση μεταβίβα-
σης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Β’ 5358).

4. Το υπ΄αρ. 118/3/10.12.2020 απόσπασμα πρακτικών 
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. 
Ελληνικό Κτηματολόγιο.

5. Την υπ’ αρ. 2044715/07.12.2020 βεβαίωση Οικονο-
μικής Επιβάρυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

6. Το υπ΄αρ.  2104216/3.2.2021 έγγραφο του Προϊστα-
μένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή επιβαρύνεται 
από το έτος 2021 και εφεξής, ο προϋπολογισμός του Ελλη-
νικού Κτηματολογίου ως Ν.Π.Δ.Δ. μη επιδοτούμενου από 
τον Κρατικό προϋπολογισμό, με ετήσια δαπάνη ύψους 
σαράντα τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (43.200€) πε-
ρίπου, η οποία για το έτος 2021 [για διάστημα δέκα (10) 
μηνών] ανέρχεται σε τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000€) 
περίπου, και για τα επόμενα έτη σε ποσό σαράντα τριών 
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (43.200€) ετησίως, που θα κα-
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λύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπο-
λογισμού του ΜΤΑ (ΚΩΔ 6100) του οικείου οικονομικού 
έτους και των μεθεπόμενων ετών, αποφασίζουμε:

Α. Ορίζουμε:
α) Τον αριθμό των υποψηφίων δικηγόρων που θα πραγ-

ματοποιήσουν την άσκησή τους στη Νομική Διεύθυνση 
του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, σε έξι (6)άτομα.

β) Το χρονικό διάστημα της άσκησής τους σε δώδεκα 
(12) μήνες.

γ) Τη μηνιαία αποζημίωση τους στο ποσό των εξακο-
σίων (600,00) ευρώ, ποσό που δεν υπόκειται σε ασφα-
λιστικές κρατήσεις παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος και θα καταβάλλεται κάθε ημερολογιακό 
μήνα με την έκδοση των σχετικών παραστατικών.

δ) Ο ασκούμενος δικηγόρος παρέχει τις υπηρεσίες του 
κατά τις ώρες λειτουργίας του φορέα. Ο υπεύθυνος τή-
ρησης και ελέγχου της άσκησης του απασχολούμενου 
υποψήφιου δικηγόρου, είναι ο Προϊστάμενος έκαστου 
Τμήματος της Νομικής Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο. Η αμοιβή του ασκουμένου θα καταβάλλε-
ται με βάση την μηνιαία έκθεση του Προϊσταμένου της 
Νομικής Διεύθυνσης.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία επιλογής τους ως εξής:
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα συντάσσονται σύμ-

φωνα με σχετικό υπόδειγμα που θα διατίθεται από το 
Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο και θα υποβάλλονται 
στο Πρωτόκολλο του Ν.Π.Δ.Δ., εντός δεκαπέντε (15) ημε-
ρών από την επομένη της ανάρτησης της σχετικής πρό-
σκλησης στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Στις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν: 
α) στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, β) αρ. 
μητρώου ασκουμένου και γ) στοιχεία επικοινωνίας (τα-
χυδρομική διεύθυνση, σταθερό και κινητό τηλέφωνο, 
ηλεκτρονική διεύθυνση) και θα υποβάλλουν συνημμένα 
βιογραφικό τους σημείωμα. Η μία από τις θέσεις αυτές 
καταλαμβάνεται κατά προτεραιότητα από άτομα με ανα-
πηρίες (Αμεα), που πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου.

Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι 
για τις λοιπές θέσεις η επιλογή διενεργείται με κλήρωση.

Το ονοματεπώνυμο του επιλεγέντος ασκούμενου δι-
κηγόρου θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού 
Κτηματολογίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Μαρτίου 2021

 Με εντολή
 Υπουργού Δικαιοσύνης
Με εντολή Αναπληρωτή Ο Γενικός Γραμματέας
Υπουργού Οικονομικών Δικαιοσύνης 
Ο Γενικός Γραμματέας και Ανθρωπίνων 
Δημοσιονομικής Πολιτικής Δικαιωμάτων

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ

    Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./41/4189 (3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019 - 2022 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 105), όπως ισχύ-
ουν, τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις του άρθρου 10 
παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄  40).

2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το 
π.δ. 2/2021 (Α’ 2) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 
με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών 
και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων 
Υπουργείων» (Α’ 123).

3. Την υπό στοιχεία  ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4521/2018 «Ίδρυ-
ση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 38) περί μη ανάγκης εκδόσεως της εγκριτικής από-
φασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 
33/2006 (Α’ 280) για την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ 
και μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ΑΕΙ.

5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/26010/Ζ2/04.03.2021 έγ-
γραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δι-
καίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 
του ν. 4765/2021 (Α΄ 6).

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου, σε θέση μέλους ΔΕΠ, 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομικών και 
Διοικητικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Θεωρία με έμφα-
ση τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021

Ο Υπουργός 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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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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