
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/110270/
Β6/2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλη-
τών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση» (Β’ 1920).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/
ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22-12-2014 
απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγ-
χου Καταλληλότητας των εξής αθλητικών εγκατα-
στάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο και 
Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (Β΄ 3531).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3  Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 125735/
Δ2/21.9.2020 απόφαση της Υφυπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο 
(Β’ 4178). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.153/130252/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/110270/

Β6/2014 υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλη-

τών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση» (Β’ 1920). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 «Ερα-

σιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες δι-
ατάξεις.» (Α’ 121), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 

του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (Α’ 210) και εν συνε-
χεία τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 
του ν. 3748/2009 (Α’ 29), την περ. 1 της παρ. Γ του άρ-
θρου 45 του ν. 3773/2009 (Α’ 120), το άρθρο 53 του 
ν. 4049/2012 (Α’ 35) και τις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 38 
του ν. 4115/2013 (Α’ 24).

2. Τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 12  του άρθρου 18 
του ν. 3708/2008 «Καταπολέμηση της βίας με αφορμή 
αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες διατάξεις.», όπως αντι-
καταστάθηκε με την περ. 2 της παρ. Γ του άρθρου 45 του 
ν. 3773/2009 και συμπληρώθηκε με την περ. 5 της παρ. 3 
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α’ 8).

3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του 
ν. 4115/2013 «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νε-
ολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού και άλλες διατάξεις.», όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).

4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 26 του 
ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλ-
λες διατάξεις.».

5. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. 2525/1997 
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).

6. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του 
ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και λοιπές διατάξεις.» (Α’ 193), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 52 του ν. 4264/2014 (Α’ 118).

7. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 30 του ν. 4726/2020 
«Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών 
των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλη-
τών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής 
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε.), 
Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 181).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/31559/Β6/
19-03-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση 
επιτροπής επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Τρι-
τοβάθμια Εκπαίδευση» (Β’ 544), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε με την υπό στοιχεία Φ.151/41772/
Β6/11-04-2012 όμοια (Β’ 1291).

9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/110270/
Β6/2014 «Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920).

10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/2020 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με 
τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 
και εφεξής, με το “νέο” σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» 
(Β’ 643).

11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/79899/
Α5/2019 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση αποφοί-
των Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέ-
σεων του συνολικού αριθμού εισακτέων … και εφεξής» 
(Β’ 1904 και Β’ 1940) όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ.153/40138/Α5/2020 υπουργική απόφαση 
(Β’ 1106 και Β’ 1501).

12. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.153/119107/
Α5/2020 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό 
στοιχεία Φ.151/110270/Β6/2014 υπουργικής απόφασης 
«Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 1920)» (Β’ 4004).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-
νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

15. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/491/129143/Β1/28-09-2020 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στο τέλος του άρθρου 1, η φράση «Ειδικά για τις διαδι-

κασίες επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το διάστη-
μα υποβολής και αποστολής της αίτησης συμμετοχής 
και των λοιπών δικαιολογητικών θα είναι από 20 έως 
30 Σεπτεμβρίου 2020.» αντικαθίσταται ως εξής «Ειδικά 
για τις διαδικασίες επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, 
το διάστημα υποβολής και αποστολής της αίτησης συμ-
μετοχής και των λοιπών δικαιολογητικών θα είναι από 
30 Σεπτεμβρίου έως 9 Οκτωβρίου 2020.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

    Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ 
ΤΤΠΑΑΕ/528788/16528/2152/335 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/

ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22-12-2014 

απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και 

Αθλητισμού περί Συγκρότησης Επιτροπής Ελέγ-

χου Καταλληλότητας των εξής αθλητικών εγκα-

ταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο 

και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (Β΄ 3531). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

β) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών … Ανάπτυξης 
και Τουρισμού» (Α’ 114).

γ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 7).

δ) 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).

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

στ) Της υπό στοιχεία Υ2/9-7-2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

ζ) Της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/
29-7-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β’ 3099).

2. Την παρ. 1 του άρθρου 56Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), 
όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν. 4479/2017 
(Α΄ 94).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/305275/
1048/131/22/26-11-2014 απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί καθορισμού των όρων 
δυνάμει των οποίων θα χορηγείται από τον Γενικό Γραμ-
ματέα Αθλητισμού η άδεια λειτουργίας των εξής αθλητι-
κών εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο 
και Ε.ΑΚ.Ν. Αγίου Κοσμά (Β’ 3319).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/334735/
2334/396/113/22-12-2014 απόφαση του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού περί Συγκρότησης Επι-
τροπής Ελέγχου Καταλληλότητας των εξής αθλητικών 
εγκαταστάσεων: Ο.Α.Κ.Α., Σ.Ε.Φ., Ε.Σ. Καυτανζόγλειο 
και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (Β΄ 3531), όπως τροποποιή-
θηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΤΑΕΥ/ΤΤΠΑ-
ΑΕ/348983/12331/1817/366/28-6-1019 απόφαση του 
Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (B’ 2829).

5. Την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού.
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6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την παρ. Α της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22-12-2014 
απόφασης του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
ως εξής:

Α. Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας Αττικής, για το 
Ο.Α.Κ.Α., το Σ.Ε.Φ. και Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (Β΄ 3531). 
Συγκροτούμε την επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας 
Αττικής αποτελούμενη από τους:

1. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ Χρίστο του Σπυρίδωνα κλάδου ΠΕ 
Γεωπόνων με βαθμό Α, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνι-
κών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γ.Γ.Α. ως πρόε-
δρο, με αναπληρώτρια την ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΥ Ευθυμία του 
Ανέστη κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με βαθμό 
Α’, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Α.

2. ΕΡΓΙΝΟΥΣΑΚΗ Δημήτριο, Διευθυντή Ορθοπεδι-
κής, Τμήματος Αθλητικών Κακώσεων του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές τους ΚΥΡΙΑΚΟ-
ΠΟΥΛΟ Χρήστο, Επιμελητή Α’ ΕΣΥ, ΣΤ Ορθοπεδικού 
Τμήματος του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ, ΚΑΡΔΑΤΟ Αντώνιο, Επιμε-
λητή Β’ ΤΕΠ του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και ΜΑΝΤΑ Αικατερίνη, ει-
δικευόμενη Ορθοπεδικής Δ’, Ορθοπεδικού Τμήματος 
του Γ.Ν.Α. ΚΑΤ.

3. α) Για τον έλεγχο του Ο.Α.Κ.Α.(από τη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Β/Α Αττικής): Αστυνομικό Υποδιευθυντή 
ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Στέφανο, Διοικητή του Α.Τ. Ο.Α.Κ.Α. ως τα-
κτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Υπαστυνόμο Β’ ΚΟΖΕ-
ΒΕΡΟ Χαράλαμπο.

β) Για τον έλεγχο του Σ.Ε.Φ. (από τη Διεύθυνση Αστυ-
νομίας Πειραιώς): Αστυνόμο Α’ ΚΟΥΒΑΡΗ Βασίλειο, Διοι-
κητή του Α.Τ. Καμινιών-Νέου Φαλήρου ως τακτικό μέλος, 
με αναπληρωτές τους Υπαστυνόμο Β’ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Στέφανο και Υπαστυνόμο Β’ ΦΙΤΣΑ Γεώργιο του ίδιου 
Αστυνομικού Τμήματος.

γ) Για τον έλεγχο του Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά (από τη 
Διεύθυνση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής: Αστυνομικό Υπο-
διευθυντή ΔΕΡΒΕΝΗ Αχιλλέα του Α.Τ. Αργυρούπολης 
ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτές τους Αστυνόμο Α’ 
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη και Υπαστυνόμο Β’ ΜΟΣΧΟ 
Παναγιώτη του Α. Τ. Ελληνικού.

4. Επιπυραγό (10520) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο ως τα-
κτικό μέλος, με αναπληρωτές τους Επιπυραγό (13903) 
ΠΟΥΛΗ Γεώργιο του Νικολάου και Επιπυραγό (12927) 
ΓΚΟΥΝΑ Αθανάσιο του Δημητρίου.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥ-
ΛΟΥ Ξανθίππη του Σπυρίδωνα, υπάλληλος της Διεύθυν-
σης Τεχνικών Αθλητικών Έργων και Υποδομών της Γ.Γ.Α., 
με αναπληρώτρια την ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΥ- ΓΟΓΩΝΗ Μαρία 
του Αντωνίου, υπάλληλο της ίδιας Διεύθυνσης της Γ.Γ.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/
ΤΠΑΑΕ/334735/2334/396/113/22-12-2014 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3531).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
    Στην υπό στοιχεία 125735/Δ2/21.9.2020 απόφαση της 

Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσι-
εύθηκε στο Β΄ 4178, στη σελίδα 45911, στην α΄ στήλη, 
στους στίχους από τον 3ο ως τον 7ο εκ των άνω, διορ-
θώνεται η αύξουσα αρίθμηση ως εξής:

το εσφαλμένο:
«2.1 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της από-

δειξης της ιδιότητας 4)
2.2 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
2.3 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 

3 και 4)»,
στο ορθό:
«2.2 Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της από-

δειξης της ιδιότητας 4)
2.3 Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
2.4 Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 

3 και 4)». 

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)   
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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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