
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Δ/νσης Φορολογικής Πολιτικής, της Γενικής 
Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσι-
ας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του φορέα «ΣΧΟΛΕΣ 
ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» λόγω προσθήκης νέας δομής στη Θεσσα-
λονίκη.

3 Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδα-
κτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Διαπα-
νεπιστημιακού και του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο 
«Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για 
όλους» μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Φιλοσοφί-
ας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

4 Μετονομασία υποκατηγορίας Αναλώσιμου Υγει-
ονομικού Υλικού στο Μητρώο Αποζημιούμενων 
Ειδών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ.41195/ 
22-10-2018 (Β΄ 4888) απόφασης ως προς την 
προσθήκη υποκατηγορίας και αλλαγή επωνυ-
μίας στο προϊόν με επωνυμία «Συσκευή Περι-
σταλτικής Αντλίας Γ - Σφαιρίνης - Σύστημα Mini 
Rythmic PN+ 810» EAN 5206116005280 και ΑΜΑ 
0060100000011.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 80763/ 
29.07.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού και 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που 
δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3289.

7 Διόρθωση σφαλμάτων στις υπ’ αρ. 2824.76/ 
50881/2020/05 Αυγούστου 2020 και 2824.76/ 
50883/2020/05 Αυγούστου 2020 αποφάσεις του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που δημοσιεύθηκαν στο Β΄ 3689.

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 2214.5-7/ 
3710/2020/29-6-2020 απόφαση των Υπουργών 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσι-
εύτηκε στο Β΄ 2910.

9 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 2214.5-7/ 
3704/2020/16-3-2020 απόφαση των Υπουργών 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομι-
κών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσι-
εύθηκε στο Β΄ 1064.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 97900 ΕΞ 2020 (1)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Δ/νσης Φορολογικής Πολιτικής, της Γενικής 

Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημό-

σιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών .

 Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.  4354/2015 

(Α΄ 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις 
εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την περ.β της παρ.2 του άρθρου 35, των παρ. 1 και 
2 του άρθρου 36 και την περ. ι της παρ.1 του άρθρου 
37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Την υπ’ αρ. 27871 ΕΞ 2020/06.03.2020 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελόπης Πα-
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γώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 185).

7. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-05-2016 εγκύκλιο 
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-
0ΝΜ).

8. Την υπό στοιχεία 145311ΕΞ2019/19.12.2019 απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών «Κατανομή των πιστώ-
σεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του 
Υπουργείου Οικονομικών σε επιμέρους ελαχιστοβάθμι-
ους αναλυτικούς λογαριασμούς εξόδων.».

9. Το υπό στοιχεία 73292ΕΞ2020/13.07.2020 έγγρα-
φο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, 
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη 
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο για 
το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020, στους υπαλλήλους της 
Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες.

10. Το υπό στοιχεία 85511ΕΞ2020/06.08.2020 έγγραφο 
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Οργάνωσης.

11. Την υπό στοιχεία 87489ΕΞ2020/10.08.2020 απόφα-
ση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά 
στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Δ/νσης Φο-
ρολογικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας Φορολογι-
κής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου 
Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΨΨΒΗ-ΟΓΗ).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
συνολική δαπάνη δέκα χιλιάδων εκατό ευρώ (10.100 €) 
περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη 
πίστωση Ειδικού Φορέα 1023-207-0000000 και λογα-
ριασμού 2120201001 του Υπουργείου Οικονομικών του 
τρέχοντος έτους, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερω-
ριακής εργασίας, για δεκατέσσερις (14) υπαλλήλους της 
Δ/νσης Φορολογικής Πολιτικής, της Γενικής Γραμματείας 
Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του 
Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από 
τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 31-12-2020 
και για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο κα-
θένας.

2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής 
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαι-
ούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδή-
ποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγ-
ματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να με-
τέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω 
ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα 
απόφαση.

3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργεί-
ου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που 
θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊστα-
μένου της ανωτέρω Διεύθυνσης. Η σχετική απόφαση θα 
κοινοποιηθεί στο Γραφείο της Υπηρεσιακής Γραμματέ-
ως, στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και στην Αυτοτελή 
Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.

4. Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η 
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παρά-
δοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτε-
λή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης 
με ευθύνη του Προϊσταμένου της ανωτέρω Διεύθυνσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υπηρεσιακή Γραμματέας

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

I

    Αριθμ. Κ1/116503 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου 

Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτ-

λο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» του φορέα 

«ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥ-

ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω προσθήκης νέας δομής 

στη Θεσσαλονίκη. 

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

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (A΄ 222) «Έγκριση 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του 
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 (Β΄ 3324) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυ-
σικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.».

4. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β΄ 756) από-
φαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής 
απόφασης ’’Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012’’».

5. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

6.  Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» άρθ. 4, παρ. 1.

7. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123), «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» άρθ. 6, παρ. 2.
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8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ 513) από-
φαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

9. Την υπό στοιχεία 120204/ΙΑ/02-09-2013 (Β΄ 2278) 
άδεια ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», που χορηγήθηκε στο νομικό 
πρόσωπο με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως ισχύει.

10. Την υπό στοιχεία Κ1/47611/28-03-2019 αίτηση 
τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ. του νομικού προσώπου 
με την επωνυμία «ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΛΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

11. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/27912/10-07-2020 απόφασή του, της υπ’ αρ. 
414/10-07-2020 συνεδρίασης.

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

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 120204/ΙΑ/
02-09-2013 (Β΄ 2278) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-
γελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΔΕΛΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», λόγω προσθήκης νέας δομής 
στη διεύθυνση ΤΣΙΜΙΣΚΗ 43 ΚΑΙ Β. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 38, με 
δυναμικότητα 62 άτομα ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης, προσαρτάται στην άδεια του I.I.E.K., 
με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας για την 
αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

I

    Αριθμ. 634 (3)
Χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και δι-

δακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του Δι-

απανεπιστημιακού και του Διατμηματικού Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με 

τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχο-

λείο για όλους» μεταξύ των Τμημάτων Επιστη-

μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 

Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση 3028/22-7-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, 

διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) διαπιστωτική πράξη 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

2. Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του ΑΠ.Θ. για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-ΘΑΤ) 
και τις υπ’ αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-
ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/
13-02-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύ-
τανη του ΑΠ.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου 
του ΑΠ.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ειδικότερα τα 
άρθρα 13 και 31 παρ. 1 και 2,

4. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/ 
2019 (Α΄ 13) «Συνέργειες ΕΚΠΑ, Γεωπονικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ Θεσ-
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παραλημνιακό Ταμείο και 
άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική 
και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή με-
ταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώμα-
τος στις επιστήμες της αγωγής.

5. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018 
(Α΄ 102) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλ-
λες διατάξεις», όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και 
διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την κατοχή μετα-
πτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος 
στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας τις διατά-
ξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.

6. Την υπό στοιχεία 80639/Β7/10-9-2007 (Β΄ 1877) 
υπουργική απόφαση σχετικά με την ίδρυση του Διαπα-
νεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, Φιλο-
σοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ και Επιστημών της 
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική 
της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους».

7. Την υπό στοιχεία 130223/Β7/13-8-2014 (Β΄ 2306) 
υπουργική απόφαση που αφορά την αντικατάσταση 
της προηγούμενης υπουργικής απόφασης σχετικά με 
την αναμόρφωση του Διαπανεπιστημιακού Διατμημα-
τικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης: Ένα σχολείο για όλους» 
μεταξύ των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης και Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 
ΑΠ.Θ., μετά από την αποχώρηση του Τμήματος Επιστη-
μών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

8. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 18/13-2-2014 ΕΔΔΕ 
του ΔΔΠΜΣ σχετικά με τη χορήγηση της πιστοποίησης 
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοί-
τους του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγική της 
Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους».
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9. Το έγγραφο υπ’ αρ. 881/17-2-2014 του Τμήματος 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του 
ΑΠ.Θ., σχετικά με τη χορήγηση της πιστοποίησης παιδα-
γωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του 
ΔΔΠΜΣ «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο 
για όλους».

10. Το έγγραφο υπ’ αρ. 1193/18-3-2015 (ορθή επανά-
ληψη στις 13-5-2015) της Διευθύντριας του Διατμηματι-
κού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχοπαι-
δαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους», σχετικά 
με τη χορήγηση της πιστοποίησης παιδαγωγικής και 
διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του, με ανα-
δρομική ισχύ από την ίδρυση του μέχρι και τη λήξη της 
λειτουργίας του.

11. Την υπ’ αρ. 27656/26-5-2015 θετική εισήγηση της 
ΜΟ.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ. για την χορήγηση πιστοποίησης της Παι-
δαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους 
του Διαπανεπιστημιακού και του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψυχοπαιδαγω-
γική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους».

12. Την υπό στοιχεία 25584π.ε./28-12-2015 (αρ. συ-
νεδρίασης Συγκλήτου 2910/25-5-2015) απόφαση της 
Συγκλήτου του ΑΠΘ σχετικά με την χορήγηση πιστοποίη-
σης Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στο εν λόγω 
πρόγραμμα καθότι πληροί τις προϋποθέσεις σχετικά με 
την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκη-
ση, από την έναρξη λειτουργίας του (ακαδημαϊκό έτος 
2008-2009) και εφεξής.

13. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 41/29-6-2020 ΕΔΕ 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο 
για όλους» σχετικά με την επαναφορά του αιτήματος 
προς τη Σύγκλητο του ΑΠ.Θ. για χορήγηση πιστοποίησης 
Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοί-
τους του από την έναρξη λειτουργίας του (ακαδημαϊκό 
έτος 2008-2009) μέχρι τη λήξη του.

14. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 20/2-7-2020 Συνέλευσης 
του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης με το οποίο εγκρίνεται η επαναφορά του 
αιτήματος προς τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. σχετικά με τη 
χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
Επάρκειας στους αποφοίτους του Διαπανεπιστημιακού 
και του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο 
για όλους», από την έναρξη λειτουργίας του (ακαδημαϊκό 
έτος 2008-2009) μέχρι τη λήξη του, αποφασίζουμε:

Την έγκριση χορήγησης πιστοποίησης Παιδαγωγι-
κής και Διδακτικής Επάρκειας στους αποφοίτους του 
Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα 
σχολείο για όλους» των Τμημάτων Επιστημών Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και Επιστημών της Προσχολικής 
Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, καθώς και στους αποφοίτους του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για 

όλους» των Τμημάτων Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης και Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠ.Θ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 7 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

I

    Αριθμ. απόφ. 1135/704/27-08-2020 (4)
Μετονομασία υποκατηγορίας Αναλώσιμου Υγει-

ονομικού Υλικού στο Μητρώο Αποζημιούμενων 

Ειδών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) «Περί συστά-

σεως του ΕΟΠΥΥ».
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (Α΄ 38) «Πρωτοβάθμιο 

Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και 
λοιπές διατάξεις».

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΥΟΔΔ 30/2019) περί διορισμού του 
Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4447/2016 (Α΄ 241).

5. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017, άρθρο 108 (Α΄ 38).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1α του άρθρου 95 του 

ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
7. Τις διατάξεις της παρ. 8β. του άρθρου 97 του 

ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
8. Τις διατάξεις του ν. 4600/2019, άρθρο 87 (Α΄ 43).
9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑ-
ΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής 
απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παρο-
χών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”», που δημοσιεύθηκε στο 
Β΄ 4898, άρθρο 52.

10. Την υπ’ αρ. 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. 
ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ/νσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα 
Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης-τιμολόγησης Ια-
τροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμά-
των Ειδικής Διατροφής», όπου αναφέρεται:

«α) Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια και εποπτεία της πα-
ροχής και της αποζημίωσης ιατροτεχνολογικού και 
υγειονομικού υλικού καθώς και Σκευασμάτων Ειδικής 
Διατροφής, μέσω και της εισαγωγής κανόνων και διαδι-
κασιών, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και των 
διαδικασιών παροχής στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

β) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, τήρηση, εποπτεία και 
διαχείριση του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων 
ΕΟΠΥΥ και για την υποβολή προς τη διοίκηση προτά-
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σεων βελτίωσης (ή ανάπτυξης νέων εφαρμογών) της 
εφαρμογής ή/και των ακολουθούμενων διοικητικών 
διαδικασιών».

11. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/536/οικ.23078/19-08-2020 
έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-
διασμού.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, 
ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει 
ομόφωνα:

Την έγκριση της μετονομασίας της υποκατηγορίας 
«Υγειονομικό Υλικό/Καθετήρες/ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΛΗΣ» σε «Υγειονομικό 
Υλικό/Καθετήρες/ΠΡΟΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΓΕΛΗ».

Με την παρούσα όλα τα προϊόντα θα μεταφερθούν 
στη κατηγορία με τη νέα επωνυμία χωρίς μεταβολή της 
τιμής αποζημίωσης.

Η νέα ονομασία «Υγειονομικό Υλικό/Καθετήρες/ΠΡΟ-
ΛΙΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΓΕΛΗ» τροποποιεί και αντικαθιστά την 
προηγούμενη «Υγειονομικό Υλικό/Καθετήρες/ΠΡΟΛΙ-
ΠΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΓΕΛΗΣ», 
όπου αυτή έχει δημοσιευθεί και η οποία παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ

I

    Αριθμ. απόφ. 1132/704/27-08-2020 (5)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ.41195/ 

22-10-2018 (Β΄ 4888) απόφασης ως προς την 

προσθήκη υποκατηγορίας και αλλαγή επωνυ-

μίας στο προϊόν με επωνυμία «Συσκευή Περι-

σταλτικής Αντλίας Γ - Σφαιρίνης - Σύστημα Mini 

Rythmic PN+ 810» EAN 5206116005280 και ΑΜΑ 

0060100000011 .

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του 

ΕΟΠΥΥ» (Α΄ 31).
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό 

Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 38).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας (ΥΟΔΔ 30/2019) περί διορισμού του 
Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του 
ν. 4447/2016 (Α΄ 241).

5. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017, άρθρο 108 (Α΄ 38).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1α. του άρθρου 95 του 

ν. 4472/2017 (Α΄ 74).
7. Τις διατάξεις της παρ. 8β. του άρθρου 97 του 

ν. 4486/2017 (Α΄ 115).
8. Τις διατάξεις του ν. 4600/2019, άρθρο 87 (Α΄ 43).
9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 

«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑ-
ΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής 
απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παρο-
χών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”», που δημοσιεύθηκε στο 
Β΄ 4898, άρθρο 48.

10. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ.41195/22-10-2018 
απόφαση «Προσθήκη προϊόντων ιατροτεχνολογικού 
και υγειονομικού υλικού προς αποζημίωση, καθορισμός 
τιμών αποζημίωσης και τιμών κατηγορίας, τροποποίηση 
κατηγορίας και τιμής προϊόντων ιατροτεχνολογικού και 
υγειονομικού υλικού», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
4888/01-11-2018.

11. Την υπ’ αρ. 484/462/18-4-2018 απόφαση του Δ.Σ. 
ΕΟΠΥΥ με θέμα «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ/νσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα 
Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης-τιμολόγησης Ια-
τροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμά-
των Ειδικής Διατροφής», όπου αναφέρεται:

«α) Ο σχεδιασμός, η επιμέλεια και εποπτεία της πα-
ροχής και της αποζημίωσης ιατροτεχνολογικού και 
υγειονομικού υλικού καθώς και Σκευασμάτων Ειδικής 
Διατροφής, μέσω και της εισαγωγής κανόνων και διαδι-
κασιών, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας και των 
διαδικασιών παροχής στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

β) Η μέριμνα για την ανάπτυξη, τήρηση, εποπτεία και 
διαχείριση του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων 
ΕΟΠΥΥ και για την υποβολή προς τη διοίκηση προτά-
σεων βελτίωσης (ή ανάπτυξης νέων εφαρμογών) της 
εφαρμογής ή/και των ακολουθούμενων διοικητικών 
διαδικασιών».

12. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/537/οικ.23079/19-08-2020 
έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχε-
διασμού.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, 
ούτε στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει 
ομόφωνα:

Την έγκριση της προσθήκης της υποκατηγορίας «Υγει-
ονομικό Υλικό/Αναλώσιμα/ΑΝΤΛΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ)» και την αλλαγή επωνυμίας του 
προϊόντος σε «Σύστημα Mini Rythmic PN+ 810», όπως 
αποτυπώνεται στον Πίνακα 1α.
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Πίνακας 1α

Κωδικός GTIN ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ Επωνυμία είδους Κατηγορία Μητρώου Τύπος
Κυκλοφορίας

Τιμή 
Αποζημίωσης 

ανά τμχ (συμπ/
νου ΦΠΑ)

5206116005280 0060100000011 Σύστημα Mini 
Rythmic PN+ 810

Υγειονομικό Υλικό/
Διάφορα/ ΣΥΣΚΕΥΗ-
ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 
Γ-ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ

Εγχωρίως
παραγόμενο 2.500,00 €

Υγειονομικό Υλικό/Ανα-
λώσιμα/Αντλία έγχυσης 
φαρμάκων πνευμονι-
κής υπέρτασης
Υγειονομικό Υλικό/
Αναλώσιμα/ΑΝΤΛΙΑ 
ΣΙΤΙΣΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΑ-
ΡΕΝΤΕΡΙΚΗ ΣΙΤΙΣΗ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)
      Στην υπ’ αρ. 80763/29.07.2020 κοινή απόφαση του 

Υπουργού και Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3289/06.08.2020 στη σελίδα 
33498 στην Α΄ στήλη, στον 11 στίχο εκ των άνω διορ-
θώνεται:

το εσφαλμένο:
«Τομέα της ΜΟΔ ΑΕ εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. η οποία 

αφού το εξετάσει εισηγείται αναλόγως στο Δ.Σ.»
στο ορθό:
«Τομέα της ΜΟΔ ΑΕ εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.».

(  Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων )

Ι

(7)
   1. Στην υπ’ αρ. 2824.76/50881/2020/05 Αυγούστου 

2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3689, στη σε-
λίδα 37869, στην α΄ στήλη, στον 7ο στίχο, εκ των κάτω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«2824.76/60883/2020/05 Αυγούστου 2020»
στο ορθό:
«2824.76/50881/2020/05 Αυγούστου 2020».
2. Στην υπ’ αρ. 2824.76/50883/2020/05 Αυγούστου 

2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτι-
κής Πολιτικής, που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 3689, στη σε-
λίδα 37869, στη β΄ στήλη, στον 20ο στίχο, εκ των κάτω, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο:
«2824.76/60883/2020/05 Αυγούστου 2020»
στο ορθό:
«2824.76/50883/2020/05 Αυγούστου 2020» .

 (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

I

(8)
      Στην υπ’ αρ. 2214.5-7/3710/2020/29-6-2020 απόφαση 

των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσι-
εύτηκε στο Β΄ 2910 διορθώνεται στη σελίδα 29435 στο 
θέμα και στη Β΄ στήλη στους στίχους 4 και 23 εκ των άνω 
η επωνυμία του ναυπηγείου 

από το εσφαλμένο: 
«SUMITOMO CORPORATION»
στο ορθό:
«I-S SHIPYARD CO., LTD.» της «IMABARI SHIPBUILDING 

CO.,LTD.».

  (Από το Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής) 

I

(9)
   Στην υπ’ αρ. 2214.5-7/3704/2020/16-3-2020 απόφαση 

των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οι-
κονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων που δημοσι-
εύτηκε στο Β΄ 1064 διορθώνεται στη σελίδα 11195 στο 
1ο περιεχόμενο, στο θέμα και στη Β΄ στήλη στο στίχο 26 
και στη σελίδα 11196 στην Α΄ στήλη στο στίχο 2, εκ των 
άνω η επωνυμία του ναυπηγείου
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από το εσφαλμένο: 
«SUMITOMO CORPORATION»
στο ορθό:
«I-S SHIPYARD CO., LTD.» της «ΙΜΑΒΑRΙ SHIPBUIDING CO.,LTD.». 

 (Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής)   
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*02040292109200008*

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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