
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20867 οικ. Φ. 109.1/
8-6-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορι-
σμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυρο-
σβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετά-
σεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 
2021-2022» (Β’ 2988).

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20866 οικ. Φ.109.
1/8-6-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθο-
ρισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 στη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβε-
στικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων 
σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολικού έτους 2021-
2022 και με κατατακτήριες εξετάσεις» (Β’  2989).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 45847 οικ. Φ.109.1 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20867 οικ. Φ. 109.

1/8-6-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊ-

κό έτος 2022-2023 στη Σχολή Πυροσβεστών της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των 

εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολι-

κού έτους 2021-2022» (Β’ 2988).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. δ’ της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4662/

2020 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και 
Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστή-
ματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργά-
νωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (Α’ 27).

β. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και 
του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ανα-
βάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 25).

γ. Του π.δ. 17/2022 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύ-
ματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία 
για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών 
και στη φοιτητών στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυ-
ροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων 
σε πανελλαδικό επίπεδο» (Α’ 53).

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

ε. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

στ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

ζ. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162).

η. 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 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

θ. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ι. Της υπ’ αρ. 1/13-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο 
Τουρνά» (Β’ 4215).

ια. Της υπό στοιχεία 10490 οικ. Φ.109.1/14-05-2018 
κοινής υπουργικής απόφασης Υπουργών Εσωτερικών 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός 
του κοινού ειδικού ποσοστού, θέσεων, επί του συνολικού 
αριθμού εισακτέων στη Σχολή Πυροσβεστών, υποψηφί-
ων που συμμετέχουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις 
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των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων της παρ. 1 του 
άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α’ 193) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει καθώς και των υποψηφίων που συμμετέ-
χουν στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις των Εσπερινών 
Επαγγελματικών Λυκείων και επιλέγουν να διεκδικήσουν 
θέσεις από το κοινό ειδικό ποσοστό» (Β’ 1872).

ιβ. Την υπ’ αρ. 50/04-11-2021 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006) «Έγκριση προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2022», η οποία διαβιβάσθηκε με το 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609 από 17-11-2021 
έγγραφο.

ιγ. Την από 28-03-2022 Εισηγητική Έκθεση Αρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Την υπό στοιχεία Φ. 253.1/89660/Α/19-07-2022 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/
Α5/13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων ”Καθορισμός αριθμού εισακτέων 
σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και στις Εισαγω-
γικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” (Β’ 2370)» 
(Β’ 3798).

3. Το υπό στοιχεία Βαθμό Προτερ. Φ.251/89143/Α5/
19-07-2022 έγγραφο του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης 
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Την υπό στοιχεία 7863/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ από 25/7/2022 
εισήγηση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Η υποπαρ. βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της 

υπό στοιχεία 20867 οικ. Φ. 109.1 από 08-06-2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης, (Β’ 2988) τροποποιείται ως εξής: 
«βα) Δεκαέξι (16) θέσεις για την απόδοση του ποσοστού 
10%, θα καλυφθούν από υποψήφιους που συμμετείχαν 
στις πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερήσιων Γενικών Λυ-
κείων, προηγούμενων ετών, δεν παίρνουν μέρος στις 
αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέχον έτος (χωρίς νέα 
εξέταση) και απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής τα δύο 
προηγούμενα έτη (2020, 2021), ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 
2021, σε ποσοστό 60%, ήτοι δέκα (10) θέσεις και σε 
όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, 
σε ποσοστό 40%, ήτοι έξι (6) θέσεις.

Ειδικότερα, το ποσοστό 40% (6 θέσεις) για υποψηφί-
ους που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 2020 κα-
τανέμεται ως εξής: ποσοστό 12,88% αποδίδεται στους 
υποψηφίους που συμμετείχαν με το Παλαιό Σύστημα 
των Πανελλαδικών εξετάσεων, ήτοι μία (1) θέση, και οι 
λοιπές πέντε (5) θέσεις αποδίδονται στους υποψηφίους 
οι οποίοι συμμετείχαν με το Νέο Σύστημα των Πανελλα-
δικών εξετάσεων».

2. Η υποπαρ. βα’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 
της υπό στοιχεία 20867 οικ. Φ.109.1/08-06-2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης, καταργείται.

3. Ο πίνακας της περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 1 της 
υπό στοιχεία 20867 οικ. Φ.109.1/08-06-2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης, τροποποιείται ως εξής:

Υποψήφιοι που απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το 
2020:

Γενικής Κατηγορίας: (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 5
Α’ ειδικής κατηγορίας: 0
Β’ ειδικής κατηγορίας: 0
Γ’ ειδικής κατηγορίας: 0
Γενικής Κατηγορίας: (ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ) 1
ΣΥΝΟΛΟ: 6

Άρθρο 2 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Παιδείας
Οικονομικών  και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ

Ι

    Αριθμ. 45846 οικ. Φ.109.1  (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 20866 οικ. Φ.109.

1/8-6-2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Κα-

θορισμός αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊ-

κό έτος 2022-2023 στη Σχολή Αξιωματικών της 

Πυροσβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των 

εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο του σχολι-

κού έτους 2021-2022 και με κατατακτήριες εξε-

τάσεις» (Β’ 2989). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 2226/1994 

«Εισαγωγή, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές 
της Αστυνομικής Ακαδημίας και στο Τμήμα Ανθυποπυ-
ραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 122), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 
του άρθρου 39 του ν. 4662/2020 «Εθνικός Μηχανισμός 
Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, ανα-
διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής 
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προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και 
άλλες διατάξεις» (Α’  27).

β. Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193) και 
του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, ανα-
βάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 25).

γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 127/2016 «Προσόντα, προ-
ϋποθέσεις, κωλύματα κατάταξης και διαδικασία για την 
εισαγωγή στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας πτυχιούχων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών και 
Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ύστερα από κατατακτήριες 
εξετάσεις» (Α’ 226).

δ. Του π.δ. 17/2022 «Προσόντα, προϋποθέσεις, κωλύ-
ματα κατάταξης, κατηγορίες υποψηφίων και διαδικασία 
για την εισαγωγή σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών 
και στη φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών της Πυρο-
σβεστικής Ακαδημίας με το σύστημα των εξετάσεων σε 
πανελλαδικό επίπεδο» (Α’ 53).

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

στ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ζ. Του π.δ. 70/2021 «Σύσταση Υπουργείου Κλιματικής 
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 161).

η. Του π.δ. 71/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργού» (Α’ 162). 

θ. 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 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ι. Της υπ’ αρ. 1/13-09-2021 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο 
Τουρνά» (Β’ 4215).

ια. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

ιβ. Την υπ’ αρ. 50/04-11-2021 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου (ΠΥΣ 33/2006) «Έγκριση προγραμματισμού 
προσλήψεων έτους 2022», η οποία διαβιβάσθηκε με το 
υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ.21609 από 17-11-2021 
έγγραφο.

ιγ. Την από 28-03-2022 Εισηγητική Έκθεση Αρχηγού 
Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Την υπό στοιχεία Φ. 253.1/89660/Α/19-07-2022 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 

«Συμπλήρωση της υπό στοιχεία Φ.253.1/55071/Α5/
13.5.2022 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων ”Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδα-
στών στις Σχολές, τα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κα-
τευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023” (Β’ 2370)» (Β’ 3798).

3. Το υπό στοιχεία Βαθμό Προτερ. Φ.251/89143/Α5/
19-07-2022 έγγραφο του Τμήματος Α’ της Διεύθυνσης 
Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Γενικής Διεύθυνσης 
Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Την υπό στοιχεία 7864/ΓΔΟΥ/ΔΠΔΑ από 25/7/2022 
Εισήγηση του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προ-
στασίας, σύμφωνα με την οποία εκτιμάται ότι δεν προ-
καλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υποπαρ. δα’ της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της 

υπό στοιχεία 20866 οικ. Φ. 109.1 από 08-06-2022 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 2989), τροποποιείται ως εξής: 
«δα) Δύο (2) θέσεις, για την απόδοση ποσοστού 10%, 
θα καλυφθούν από υποψήφιους ιδιώτες που εξετά-
σθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης ημερήσιου Γενικού 
Λυκείου, προηγούμενων ετών σε εθνικό επίπεδο, δεν 
παίρνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις κατά το τρέ-
χον έτος (χωρίς νέα εξέταση) και απέκτησαν βεβαίω-
ση συμμετοχής τα δύο προηγούμενα έτη (2020, 2021), 
ως ακολούθως:

Σε όσους απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 
2021 σε ποσοστό 60%, ήτοι μια (1) θέση και σε όσους 
απέκτησαν βεβαίωση συμμετοχής το έτος 2020, σε πο-
σοστό 40%, ήτοι μια (1) θέση (ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ).».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουλίου 2022   

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Παιδείας
Οικονομικών  και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης 
και Πολιτικής Προστασίας 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ
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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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