
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρωση 
της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 59 
του ν. 4653/2020, διαδικασίας πιστοποίησης των 
προγραμμάτων σπουδών τμημάτων ή σχολών 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

2 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Γεώργιου 
Ζακυνθινού, Καθηγητή Α’ βαθμίδας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

3 Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο του φορέα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑ-
ΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.» σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 
(Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 31003/Z1  (1)
Παράταση της προθεσμίας για την ολοκλήρω-

ση της προβλεπόμενης στην παρ. 4 του άρθρου 

59 του ν. 4653/2020, διαδικασίας πιστοποίησης 

των προγραμμάτων σπουδών τμημάτων ή σχο-

λών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4653/2020 «Εθνι-

κή Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί 
Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες 
διατάξεις (Α’ 12), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 
3 του άρθρου 152 του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νό-
μος-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’ 16),

β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 

που διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. 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).

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

4. Το π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 2).

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

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

7. Την υπό στοιχεία Υ169/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο»
(Β’ 33).

8. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/109/30350/Β1/17-03-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Η προβλεπόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 59 του 

ν. 4653/2020, προθεσμία για την ολοκλήρωση της δια-
δικασίας πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών 
που παρέχονται από τμήματα ή σχολές των ανώτατων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, παρατείνεται από τη λήξη της 
την 31η-12-2021 έως 31/12/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 18 Μαρτίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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    Αριθμ. Φ.146/29704/Ζ2  (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Γεώργι-

ου Ζακυνθινού, Καθηγητή Α’ βαθμίδας του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνο-
λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 258),

γ. του εδαφίου α’ της παρ.  1 του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ. 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),

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

στ. 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),

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

η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08.06.2018 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοπο-
θέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης 
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων»,

θ. της υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκυκλίου του Υπουργού 
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των 
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για 
την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».

2. Την υπ’ αρ. 18201/03.03.2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για τη μετακίνηση 
του Γεώργιου Ζακυνθινού, Καθηγητή Α’ Βαθμίδας σε 
προσωποπαγή θέση του Τμήματος Επιστήμης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικεί-
μενο «Βιολογία, Τεχνολογία και Ανάπτυξη Προϊόντων 
Οπωροκηπευτικών και Ελιάς» στο Τμήμα Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε προσωποπαγή θέση 
της ίδιας βαθμίδας και με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο.

3. Την υπ’ αρ. 6152/02-02-2022 αίτηση του Καθηγητή 
Α’ Βαθμίδας Γεώργιου Ζακυνθινού για τη μεταβολή του 
γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την απόφαση της από 17-02-2022 (πράξη 3η) της Συ-
νεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Δημό-

σιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Υγείας της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με 
την οποία εγκρίνεται ομόφωνα η μεταβολή του γνωστι-
κού αντικειμένου του ως άνω Καθηγητή Α’ βαθμίδας, 
καθώς και τη σύμφωνη γνώμη της από 07.02.2022 Συ-
νεδρίασης του Τομέα Βασικών Πεδίων Δημόσιας Υγείας.

5. Το υπ΄αρ. 21228/03-03-2022 (υπό στοιχεία Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 25021/Ζ2/04-03-
2022) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής που αφορά στη μεταβολή γνωστικού 
αντικειμένου του Γεώργιου Ζακυνθινού.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου 
του Γεώργιου Ζακυνθινού του Ιωάννη, μέλους ΔΕΠ, Κα-
θηγητή Α’ βαθμίδας στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, από «Βιολογία, Τεχνολογία και Ανάπτυξη 
Προϊόντων Οπωροκηπευτικών και Ελιάς» σε «Τεχνολο-
γία Ασφάλεια και Ανάπτυξη Λειτουργικών Τροφίμων και 
Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων στη Δημόσια Υγεία».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 16 Μαρτίου 2022

Η Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ι 

   Αριθμ. 28370/Κ6  (3)
Μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-

πέδου Δύο του φορέα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑ-

ΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.» σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 

(Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 53 και της περ. α) της παρ. 17 του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου 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 Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθε-
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σμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
και ιδίως της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. του άρθρου πρώτου 
(Α’  222).

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05.11.2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθη-

σης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορι-
σμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «ΑΞΙΑ - Κε.Δι.Βι.Μ. 2» και κωδικό 
2000183, η οποία εκδόθηκε με την απόφαση της υπ΄αρ. 
148/21-01-2015 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 
και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.».

6. Την υπ’ αρ. 154070/K6/29.11.2021 αίτηση του νο-
μικού προσώπου με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ 
ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.» με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολο-
γητικά.

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

Τη μετατροπή του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Δύο του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΑΛΟΣΚΑΜΗ Α.Ε.» και κωδικό 2000183 με 
τροποποίηση της άδειάς του σε Κέντρο Διά Βίου Μάθη-
σης (Κ.Δ.Β.Μ.) με διακριτικό τίτλο «Κ.Δ.Β.Μ. ΑΞΙΑ» και με 
δομή στη διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 108, 
Τ.Κ. 18756, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 14 Μαρτίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και 
Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   
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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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