
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-
θησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης.

2 Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

3 Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 
(2214/Β’) απόφασης, με θέμα «Καθορισμός δι-
αδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των 
οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του 
άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) και αυτόμα-
της επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του 
ν. 4052/2012 (Α’ 41), των Κατόχων Άδειας Κυκλο-
φορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και 
των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, 
για τα έτη 2012-2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 191385/Z1 (1)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μά-

θησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α'114),
β. του 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) και

γ. των π.δ. 70/2015 (Α' 114) π.δ. 125/2016 (Α' 210) και 
π.δ. 18/2018 (Α' 31).

2. Την 478/10-07-2018 απόφαση της Συγκλήτου του 
Πολυτεχνείου Κρήτης με την οποία υποβάλλεται πρό-
ταση περί ίδρυσης Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου 
Μάθησης στο Ίδρυμα.

3. Τη Φ.1/Γ/ΝΠ121/177011/Β1/22-10-2018, εισήγηση 
της παρ.5 ε του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σύμφωνα με την 

οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν 
προκαλείται κανενός είδους δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού του Ιδρύματος ή του τακτικού προϋπολο-
γισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κέντρο Επιμόρφω-
σης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως μονάδα του 
Πολυτεχνείου που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διε-
πιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων 
επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης 
και εν γένει διά βίου μάθησης.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ως βασική αποστολή την 
παραγωγή και την διάδοση γνώσης σε τεχνολογικούς 
τομείς υψίστης σημασίας για την εθνική και διεθνή 
οικονομία, με εφαρμογές στην κοινωνία των πολιτών. 
Το πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για την δι-
οργάνωση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προ-
γραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διέπεται από ευθύνη στο κοι-
νωνικό σύνολο και στις αρχές της ανοικτής πρόσβασης 
και της αριστείας, αλλά στηρίζεται και στην προσήλωση 
και στα οφέλη της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των 
δραστηριοτήτων του ιδρύματος. Τα προσφερόμενα προ-
γράμματα απευθύνονται σε όλες τις ομάδες της κοινω-
νίας και οικονομίας, όπως απόφοιτους δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, φοιτητές, πτυχιούχους, επαγγελματίες (ερ-
γαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, κ.ά.), ανέργους 
κ.λπ. Τα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα έχουν κυρίως 
επαγγελματικό (εφαρμοσμένο) προσανατολισμό, που 
ανταποκρίνεται σε γνώσεις και δεξιότητες με αντίκρι-
σμα στην αγορά εργασίας, και θα παρέχουν γενικότερες 
γνώσεις που αναβαθμίζουν το μορφωτικό επίπεδο και 
συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη των πολιτών.

Το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ έχει ως σκοπό την ανάπτυξη προγραμμά-
των επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρ-
τισης και εν γένει διά βίου μάθησης, με άξονες:

i. Την κατάρτιση και επανεκπαίδευση του ανθρώπι-
νου δυναμικού σε νευραλγικούς τομείς εργασίας, συ-
μπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης προϊόντων και 
υπηρεσιών. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ii. Την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκ-
παίδευσης και κατάρτισης. 

iii. Την τόνωση του χώρου εργασίας μέσω της δημι-
ουργίας καινοτόμων κατευθύνσεων επαγγελματικού 
προσανατολισμού και της καλλιέργειας νέων δεξιοτήτων. 

iv. Την προαγωγή καινοτομίας με προστιθέμενη αξία 
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

v. Την τόνωση της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής 
ανάπτυξης μέσω της συνεργασίας και μεταφοράς τεχνο-
γνωσίας και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

vi. Την ανάδειξη των περιφερειακών και τοπικών ανα-
πτυξιακών ιδιαιτεροτήτων και τη διασύνδεση με το δι-
εθνές περιβάλλον.

vii. Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, θερινών 
σχολείων, κ.λπ. που αφορούν στην εκπαίδευση ενηλίκων.

viii. Τη διεθνοποίηση και ανάδειξη του Πολυτεχνεί-
ου Κρήτης στο διεθνές εκπαιδευτικό περιβάλλον, μέσω 
υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και προγραμμάτων.

Για το σκοπό αυτό, το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. μπορεί να συνεργά-
ζεται και με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής, 
αλλά και της αλλοδαπής. Μπορεί επίσης να συνάπτει 
συνεργασίες με τις Περιφέρειες και τους Δήμους, Εκπαι-
δευτικούς και Επαγγελματικούς φορείς, Κοινωφελή Ιδρύ-
ματα, καθώς και άλλους Δημόσιους και Κρατικούς φορείς 
με στόχο την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση 
και εκπαίδευση ενηλίκων σε θέματα κοινού ενδιαφέρο-
ντος. Τα μαθήματα που υποστηρίζονται από το Κ.Ε.ΔΙ.
ΒΙ.Μ. δύνανται να οργανώνονται από άλλους φορείς, ως 
ανωτέρω, μετά από σύναψη σχετικής συμφωνίας και με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων που αφορούν στις 
ισχύουσες διατάξεις και στον Κανονισμό του Κέντρου.

Άρθρο 3 
Οργάνωση - Λειτουργία - Διοίκηση

Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα 
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του 
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην 
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν 
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 9 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι   

 Αριθμ. 192442/N1 (2)
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικού Σχολείου 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α').
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α') «Έγκριση Με-

σοπρόθεσμου...2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 
(18 Α') «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθηκαν από τις 
διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (107 
Α') «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής... και 4127/2013», του 
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193 Α') «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
της παρ.3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (268 Α') 
«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου... και 
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (8 
Α') «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παρα-
στάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 (118 Α') «Άσκηση εμπορικών δραστηριο-
τήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθο-
ρισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για 
παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά 
την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» (3057 
Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 34566/ΙΑ/
12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (756 Β').

4. Την 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική απόφαση  
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών... ΝΠΔΔ» 
(3324 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/
ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (1584 Β’).

5. Το άρθρο 3 της Δ22/οικ. 11828/293 υπουργικής από-
φασης «Καθορισμός προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης 
και λειτουργίας ΜΦΠΑΔ (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφο-
νηπιακών Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και 
νηπίων) από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού 
και μη χαρακτήρα.

6. Την από 23-02-2018 αίτηση της Τσιώκου Αγλαΐτσας, 
νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας « TSPG Μονοπρόσω-
πη IKE» για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συ-
στεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ.

7. Την ΔΑ/46181/18-09-2018 απόφαση διατύπωσης 
θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την 34782/06-09-2017 απόφαση του Δημάρχου Βά-
ρης - Βούλας - Βουλιαγμένης χορήγησης άδειας λειτουρ-
γίας Παιδικού Σταθμού με ΜΦΠΑΔ στην εταιρεία « TSPG 
Μονοπρόσωπη IKE», επί της επαρχιακής οδού Θησέως 
55 και Ρέας 10, στη Βάρκιζα, με νόμιμη εκπρόσωπο στο 
ΥΠΠΕΘ την Τσιώκου Αγλαΐτσα.

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 τ.Α'/05-11-2016) διο-
ρισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του 
Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εται-
ρεία «TSPG Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εται-
ρεία», άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ, για 
μία (1) αίθουσα διδασκαλίας, στο ισόγειο, δυναμικότητας 
είκοσι οκτώ (28) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου με ΜΦΠΑΔ είναι: 
«Ιδιωτικό Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - TSPG».
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Το Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί 
της οδού Θησέως 55 και Ρέας 10, στη Βάρκιζα, με νόμιμη 
εκπρόσωπο στο ΥΠΠΕΘ την Τσιώκου Αγλαΐτσα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 12 Νοεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι   

 Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 84193 (3)
Τροποποίηση (1η) της ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 

(2214/Β') απόφασης, με θέμα «Καθορισμός δια-

δικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των 

οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του 

άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α' 31) και αυτόμα-

της επιστροφής (claw back) του άρθρου 11 του 

ν. 4052/2012 (Α' 41), των Κατόχων Άδειας Κυκλο-

φορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και 

των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ, 

για τα έτη 2012-2017. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 5 και 6 του ν. 4523/2018 (Α' 41), «Διατάξεις 

για την παραγωγή τελικών προϊόντων φαρμακευτικής 
κάνναβης και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 
(Α' 41), «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας.... και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α' 31), «Διαρθρωτικές 
αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α' 38), «Πρωτοβάθμιο 
Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και 
άλλες λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (Α' 98), «Κώδικας Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 (Α' 148), «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύουν.

7. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (Α' 116), «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Τις διατάξεις της Υ80/31-10-2017 (Β' 3904) από-
φασης του Πρωθυπουργού, «Τροποποίηση απόφασης 
ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Υγείας Παύλο Πολάκη».

9. Την ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 (2214/Β') απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Καθορι-
σμός διαδικασίας είσπραξης με τη μορφή δόσεων, των 
οφειλόμενων ποσών επιστροφής (rebate) του άρθρου 35 
του ν. 3918/2011 (Α' 31) και αυτόματης επιστροφής (claw 
back) του άρθρου 11 του νόμου 4052/2012 (Α' 41), των 
Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών 
προϊόντων και των φαρμακευτικών εταιρειών προς τον 
ΕΟΠΥΥ, για τα έτη 2012-2017».

10. Την 1382η απόφαση της 506ης/24-10-2018 Συνε-
δρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, 
για την έκδοση της εν θέματι αναφερόμενης απόφασης.

11. Την Β2β/Γ.Π.84373/06-11-2018 εισήγηση της Γενι-
κής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργεί-
ου Υγείας, σύμφωνα με την παρ. 5, περ. ε του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται επιβά-
ρυνση ούτε στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ούτε στον 
κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση της έκτης παραγράφου του άρ-
θρου 3 της ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 (2214/Β') από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, η οποία έχει 
πλέον ως εξής:

«Για τα έτη 2016-2017 ο αριθμός των δόσεων προσδι-
ορίζεται σε 48, εάν το ετήσιο clawback είναι μεγαλύτε-
ρο του 10% του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του 
αντίστοιχου έτους. Εάν το ετήσιο clawback είναι μικρότε-
ρο του 10% του ορίου της φαρμακευτικής δαπάνης του 
αντίστοιχου έτους, το οφειλόμενο ποσό κατανέμεται σε 
24 δόσεις. Κατά τον υπολογισμό των δόσεων, ως ελάχι-
στη μηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των 10.000,00 ευρώ».

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική 
άμεση καταβολή του υπόλοιπου της οφειλής, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση 
επιδίωξη της είσπραξης αυτής με όλα τα προβλεπόμε-
να από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης 
καθυστερήσει την καταβολή τριών δόσεων ή αν δεν 
κατατεθεί εμπρόθεσμα κάποια τρέχουσα υποχρέωση 
καταβολής ποσών rebate ή claw back».

Κατά τα λοιπά ισχύει η ΕΑΛΕ/Γ.Π.30452/12-06-2018 
(2214/Β') απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ  
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63182 Τεύχος Β’ 5319/27.11.2018

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,

*02053192711180004*
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