
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 2/51692/0022/Β΄/04.09.2007 
(ΦΕΚ 1873/Β΄/2007) απόφασης, όπως έχει τροπο-
ποιηθεί και ισχύει.

2 Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή του 
Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης (Α.Π.Θ.) στις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

3 Επικαιροποίηση κατόπιν τροποποίησης της 
άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με διακριτικό τίτλο «meta/φραση - ΚΔΒΜ1» λόγω 
καταστατικών μεταβολών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 71394/Y1 (1)
Τροποποίηση της 2/51692/0022/Β΄/04.09.2007 

(ΦΕΚ 1873/Β΄/2007) απόφασης, όπως έχει τρο-

ποποιηθεί και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 35 παρ. 1 ν. 3577/2007 «Δημι-

ουργία Φορέα Διαχείρισης Ολοκληρωμένου Προγράμ-
ματος Διά βίου Μάθησης, ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικής 
εκπαίδευσης και φορέων εποπτείας Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλες διατάξεις» (130 Α΄),
τις παρ. 3 και 4 του ίδιου άρθρου, οι οποίες αντικαθιστούν 
τις διατάξεις του άρθ. 113 παρ. 5 και 6β εδ. 1 ν. 1892/
1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες 
διατάξεις» (101 Α΄), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 115 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των 
δομών υποστήριξης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), οι οποίες αντι-
καθιστούν το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α΄ του άρθρου 
113 του ν. 1892/1990.

2. Τις διατάξεις του άρθ. 5 παρ. 15 ν. 1894/1990 «Για 
την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατά-
ξεις» (110 Α΄).

3. Τις διατάξεις των άρθ. 3 και 4 ν. 2525/1997 «Ενιαίο 
Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθ-
μια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου 
και άλλες διατάξεις» (188 Α΄).

4. Τις διατάξεις των άρθ. 48 και 90 του κώδικα νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (98 Α΄).

5. Τις διατάξεις του άρθ. 2 της Φ.50/76/Β΄/121153/Γ1/
13.11.2002 υπουργικής απόφασης «Ορισμός Προγραμμά-
των Σπουδών, ωραρίου λειτουργίας και ωρολογίου προ-
γράμματος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (1471 Β΄)
και της παρ. 2 της 51700/Γ1/21.05.2002 υπουργικής από-
φασης «Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου» (679 Β΄).

6. Τις διατάξεις του άρθ. 40 ν. 849/1978 «Περί παροχής 
κινήτρων διά την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της Χώρας» (232 Α΄).

7. Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168).

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργεί-
ου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

9. Το π.δ. 70/22.09.2015 (ΦΕΚ 116/Α΄/2015) «Ανασύ-
σταση των Υπουργείων...».

10. Το π.δ. 125/05.11.2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

11. Το γεγονός ότι η λειτουργία ολοήμερων τμημάτων 
στις σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης δημι-
ουργεί πρόσθετες ανάγκες καθαρισμού των χώρων όπου 
στεγάζονται τα τμήματα αυτά καθότι τα προγράμματα 
λειτουργίας των ολοήμερων σχολείων εφαρμόζονται 
πέραν του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των λοιπών 
σχολείων Α/θμιας Εκπαίδευσης.

12. Την 2/51692/0022/04.09.2007 (ΦΕΚ 1873/Β΄/2007) 
απόφαση «Καθορισμός αμοιβής καθαριστριών των 
σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με σύμβα-
ση μίσθωσης έργου», όπως έχει τροποποιηθεί με την 
κοινή υπουργική απόφαση 2/18254/0022/2008 (ΦΕΚ Β΄ 
672/17.04.2008).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Την 7867/01.09.2017 (Β΄ 3083/06.09.2017) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων και Οικονομικών, «Τροποποίησης της 
2/51962/0022/04.09.2007) απόφασης, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει».

14. Την αριθμ. Φ.1/Γ/76ΝΠ/60746/Β1/16.04.2019 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) με θέμα 
«Τροποποίηση της 2/51692/0022/04.09.2007 (ΦΕΚ 1873/
Β΄/2007) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», 
όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 
10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129), από τη Γενική Διεύθυν-
ση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη 2.700.000 ευρώ διαμορ-
φώνοντας τη συνολική δαπάνη του τρέχοντος έτους σε 
47.700.000 ευρώ και θα καλυφθεί από τον προϋπολογι-
σμό του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και από τον τακτικό προϋπο-
λογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Ε.Φ. 1019-201-0000000 και ΑΛΕ 
2310802055), αποφασίζουμε:

14. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαρι-
στών/καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το 
δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου σε 2.453,04 
ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), εφόσον το σχο-
λείο λειτουργεί με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, μετά 
των κοινοχρήστων χώρων και χώρων υγιεινής, η αμοι-
βή των οποίων καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 4 του 
παρόντος άρθρου.

1. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται κατά 276,61 ευρώ 
ανά διδακτικό έτος για κάθε αίθουσα διδασκαλίας, εφό-
σον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των έξι 
(6) και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 389,87 ευρώ για 
κάθε επιπλέον αίθουσα διδασκαλίας, εφόσον το σχο-
λείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), με 
ανώτατο όριο τις δεκαοκτώ (18) αίθουσες διδασκαλίας.

2. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαρι-
στών/καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης που συνδέονται με το δημόσιο με σύμβαση 
μίσθωσης έργου, σε 389,87 ευρώ κατά διδακτικό έτος 
(10 μήνες), για κάθε αίθουσα των ολοήμερων τμημάτων 
Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της χώρας.

4. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστών/
καθαριστριών για τον καθαρισμό των κοινοχρήστων χώ-
ρων - χώρων υγιεινής, ανά σχολική μονάδα και σύμφω-
να με τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας κάθε σχολικής 
μονάδας, σε 20,5 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), 
για κάθε αίθουσα διδασκαλίας.

5. Η απόφαση αυτή ισχύει από την 01.05.2019 και 
εντεύθεν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 8 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αριθμ. 68811/Ζ1    (2)  
 Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή του 

Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Κα-

λών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) στις διατάξεις της παρ. 1 

του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του

ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» και της παρ. 4 του άρθρου 20 του
ν. 2690/1999 (Α΄ 45).

2. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και το
π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Το αριθμ. 13891/08.02.2019 έγγραφο του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (απόφαση Συ-
γκλήτου με αριθμό 2978/28.12.2018 - θέμα 16ο), ύστερα 
από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών 
Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ιδρύματος (συ-
νεδρίαση με αριθμό 485/28.09.2018 -  θέμα 5ο).

4. Το 23359/Ζ1/14.02.2019, έγγραφο προς την Πρόεδρο 
της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 
στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), με το οποίο ζητείται 
η διατύπωση γνώμης από την Αρχή για την πλήρωση των 
κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και 
την υπαγωγή του Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

5. Το 23376/Ζ1/14.02.2019 έγγραφο προς το Εθνικό 
Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού (Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.), με το οποίο ζητείται η διατύ-
πωση γνώμης για την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του 
Τμήματος στις παραπάνω διατάξεις.

6. Το αριθμ. 8940/16.04.2019 έγγραφο της Αρχής 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.), σύμφωνα με το οποίο 
το Συμβούλιο της Αρχής (συνεδρίαση 85η/08.04.2019) 
διατυπώνει θετική γνώμη για την υπαγωγή του τμήματος 
Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις διατάξεις 
του άρθρου 46 του ν. 4485/2017.

7. Το γεγονός ότι παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη από 
την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, προθεσμία 
για τη διατύπωση γνώμης από το Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ.

8. Τον αριθμ. 273/Υ1/10.07.2018 Υ.Σ. Γρ. Υπουργού, με 
θέμα «Σύνταξη υπουργικών αποφάσεων.

9. Την αρθμ. Φ.1/Γ/172/61596/Β1/17.04.2019 εισήγηση 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει, 
του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σύμφωνα με την οποία από 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη στον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ., δια-
πιστώνεται ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύ-
κλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μουσικών 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19431Τεύχος B’ 1673/14.05.2019

Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οδηγεί στην απονομή 
ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχια-
κού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του 
Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαι-
σίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 6 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

Ι

   Αριθμ. Κ1/66223 (3)
Επικαιροποίηση κατόπιν τροποποίησης της 

άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 

με διακριτικό τίτλο «meta/φραση - ΚΔΒΜ1» λόγω 

καταστατικών μεταβολών. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12.11.2012)

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17.09.2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/
10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες δια-
τάξεις», άρθρο 6, παρ. 3, περ. 2.

4. Την αρθμ. 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δι-
καιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση, την 
μεταβίβαση και την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου 
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, 
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ».

5. Την αρθμ. 218502/K1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β΄/
31-12-2018) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων 

και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
του ν. 4093/2012».

6. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.09.2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

7. Την αρθμ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10.11.2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

8. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α΄/23.02.2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/
12.06.2018) «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.

10. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄/
03.08.2018) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές 
διατάξεις Κεφαλαίου Ε’».

11. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Ένα με κωδικό 2100297 και διακριτικό τίτλο «meta/φρα-
ση - ΚΔΒΜ1» που εκδόθηκε με την απόφαση της 106/
10.04.2014 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και 
χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Β. 
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ - Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΛΟΥ Ο.Ε.».

12. Τις αριθμ. Κ1/45707/26.03.2019 και Κ1/45720/
26.03.2019 αιτήσεις τροποποίησης και επικαιροποίησης 
του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά.

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

Την τροποποίηση και επικαιροποίηση της άδειας του 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Ένα, με διακριτι-
κό τίτλο «meta/φραση - ΚΔΒΜ1», κωδικό 2100297, που 
εκδόθηκε με την απόφαση της 106/10.04.2014 συνε-
δρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο 
νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Β. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ -
Κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥ ΛΟΥ Ο.Ε.». Η τροποποίηση της 
άδειας συνίσταται σε καταστατικές μεταβολές, και αλλαγή 
της επωνυμίας του αδειοδοτημένου φορέα στη νέα επω-
νυμία «ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 24 Απριλίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ   
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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 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,
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