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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 106910/Z1
Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου
Δ. Κεραμέως.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150), ο οποίος κυρώθηκε με
τον ν. 2113/1952 «Περί κυρώσεως Αναγκαστικών Νόμων
εκδοθέντων από της δημοσιεύσεως του ΞΖ/1949 Ψηφίσματος και εφεξής» (Α’ 126),
β) του α.ν. 1859/1951 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του αναγκαστικού ν. 1825/1951» (Α’ 185),
γ) τις περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 1 και την
περ. β) σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1
του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγχρονισμός του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 109),
δ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
στ) του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 306),
ζ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
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η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ι) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),
ια) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),
ιβ) της υπό στοιχεία 105280/Ζ1/12-08-2020 απόφασης
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών» (ΥΟΔΔ 650) και
ιγ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).
2. Την από 04-08-2022 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του
Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Δεσμός».
3. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’αρ. 33ης/ 04-08-2022
Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. με θέμα:
«6. Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης στο πλαίσιο του
Προγράμματος με τίτλο «Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως».
4. Το υπό στοιχεία 100606/Z1/12-08-2022 μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Υποτροφιών του Ι.Κ.Υ.
5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/432/103635/Β1/26-08-2022
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών μεταπτυχιακού επιπέδου σπουδών
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με τίτλο «Υποτροφίες στη μνήμη Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως»
κατ’ εφαρμογή της από 04-08-2022 σύμβασης δωρεάς
μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)
και του Μη Κερδοσκοπικού Σωματείου «Δεσμός», ως
ακολούθως:
«ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δ. ΚΕΡΑΜΕΩΣ»
Άρθρο 1:
Αντικείμενο - Κριτήρια επιλεξιμότητας και
επιλογής
1. Το Ι.Κ.Υ. χορηγεί δεκαπέντε (15) υποτροφίες ποσού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα ευρώ (4.150€)
έκαστη, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού εξήντα δύο
χιλιάδων διακοσίων πενήντα ευρώ (62.250€) που καλύπτεται αποκλειστικά με δαπάνες του Μη Κερδοσκοπικού
Σωματείου «Δεσμός» και χρηματοδοτήθηκε με δωρεές
στη μνήμη του Καθηγητή Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως.
2. Οι υποτροφίες χορηγούνται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες Νομικών Σχολών ακαδημαϊκού έτους 2022- 2023
(εφεξής «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές») και ειδικότερα:
2.1 Σε πέντε (5) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (εφεξής «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ε.Κ.Π.Α.»).
2.2 Σε πέντε (5) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής
Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(εφεξής «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Α.Π.Θ.»).
2.3 Σε πέντε (5) Μεταπτυχιακούς Φοιτητές της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
(εφεξής «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δ.Π.Θ.»).
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών
έχουν οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.1 Διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
3.2 Είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα κατωτέρω προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών ακαδημαϊκού έτους
2022-2023 και ειδικότερα: (α) οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Ε.Κ.Π.Α. στο πρόγραμμα «Πολιτική Δικονομία και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση στην Πολιτική Δικονομία, (β) οι
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Α.Π.Θ. στο πρόγραμμα «Αστικό,
Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο» με ειδίκευση
στο Αστικό Δικονομικό Δίκαιο, (γ) οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Δ.Π.Θ. του προγράμματος «Αστικό Δίκαιο, Αστικό
Δικονομικό Δίκαιο και Ιστορία του Δικαίου και των Θεσμών» με ειδίκευση Αστικού Δικονομικού Δικαίου (εφεξής «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών»).
3.3 Εφόσον έλαβαν άλλη υποτροφία του Ι.Κ.Υ., έχουν
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.
3.4 Δεν λαμβάνουν άλλη υποτροφία από οποιαδήποτε
άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’
όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.
3.5 Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις
τους, έχουν απαλλαγεί από αυτές ή έχουν αναβολή κατάταξης που επαρκεί για την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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4. Οι υποτροφίες χορηγούνται στους Μεταπτυχιακούς
Φοιτητές που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στον πίνακα επιτυχόντων κάθε Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών, κατά τα οριζόμενα στον
σχετικό κανονισμό (εφεξής «Κανονισμός Π.Μ.Σ.») και
ειδικότερα:
4.1 Στην υπ’ αρ. 728 (Β’ 3506/02.08.2021) απόφαση της
Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. «Τροποποίηση του Κανονισμού
του εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Πολιτική Δικονομία
και Εργατικό Δίκαιο» (Civil Procedure και Labour Law)».
4.2 Στην υπ’ αρ. 21643 (Β’ 1143/05.04.2019) απόφαση
της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. «Έγκριση κανονισμού του προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: “Αστικό
Δίκαιο Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου” του τμήματος
Νομικής της Νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
4.3 Στην υπ’ αρ. 28/48 (Β’ 3219/22.07.2021) απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ. «Έγκριση του Κανονισμού
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο:
“Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αστικού Δικαίου,
Αστικού Δικονομικού Δικαίου και Ιστορίας του Δικαίου
και των Θεσμών” του Τμήματος Νομικής της Νομικής
Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης».
5. Η διάρκεια της υποτροφίας είναι ίση με τη διάρκεια
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, συμπεριλαμβανομένης της διπλωματικής εργασίας, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Π.Μ.Σ.
Άρθρο 2:
Αιτήσεις, έλεγχος και επιλογή
1. Οι αιτήσεις υποτροφίας υποβάλλονται ηλεκτρονικά,
εντός της προθεσμίας που θα οριστεί από το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Ι.Κ.Υ. που θα αναφέρεται στην πρόσκληση, και επέχουν
θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι αληθή και ο Μεταπτυχιακός
Φοιτητής πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παρούσας απόφασης (εφεξής «Αιτήσεις»). Έκαστος Μεταπτυχιακός Φοιτητής δικαιούται να υποβάλει μόνο μία Αίτηση.
2. Οι Αιτήσεις δεν επιδέχονται οποιαδήποτε αλλαγή
μετά την οριστική υποβολή τους και συνυποβάλλονται
επί ποινή απαραδέκτου με τα εξής δικαιολογητικά σε
μορφότυπο φορητού εγγράφου (pdf ):
2.1 Οποιοδήποτε έγγραφο αποδεικνύει την κατοχή
ελληνικού Α.Φ.Μ.
2.2 Βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματείας για την εγγραφή του Μεταπτυχιακού Φοιτητή στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπου αναγράφεται η συνολική βαθμολογία/μόρια που έλαβε κατά την επιλογή του,
σύμφωνα με τον Κανονισμό Π.Μ.Σ. (εφεξής «Βεβαίωση
Εγγραφής»).
2.3 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης.
3. Απορρίπτονται ως μη επιλέξιμες οι Αιτήσεις που
δεν είναι πλήρως ή ακριβώς συμπληρωμένες και/ή δεν
συνοδεύονται από οποιοδήποτε των ανωτέρω δικαιολογητικών και εν γένει υποβάλλονται κατά παράβαση
των διατάξεων της παρούσας.
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4. Το Ι.Κ.Υ. ελέγχει κατ’ αρχάς τη συνδρομή των κριτηρίων επιλεξιμότητας και καταρτίζει Προσωρινό Πίνακα
Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, ο οποίος εγκρίνεται από το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. (εφεξής «Διοικητικό
Συμβούλιο») και αναρτάται στον διαδικτυακό χώρο του.
5. Ενστάσεις κατά του Προσωρινού Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώπιον
του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. που θα αναφέρεται στην Πρόσκληση.
6. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται ο
Οριστικός Πίνακας Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων, ο οποίος
εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτάται
στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ.
7. Στη συνέχεια καταρτίζονται τρεις Προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων, ήτοι ένας για κάθε
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στους οποίους
κατατάσσονται οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ε.Κ.Π.Α.,
Α.Π.Θ. και Δ.Π.Θ. αντιστοίχως, κατά φθίνουσα σειρά βάσει της βαθμολογίας που αναγράφεται στις Βεβαιώσεις
Εγγραφής. Οι εν λόγω Πίνακες εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτώνται στον διαδικτυακό
τόπο του Ι.Κ.Υ.
8. Ενστάσεις κατά των ανωτέρω Προσωρινών Πινάκων υποβάλλονται ηλεκτρονικά ενώπιον του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών
από την ημερομηνία ανάρτησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. που θα αναφέρεται στην Πρόσκληση.
9. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζονται
τρεις Οριστικοί Πίνακες Επιλεγέντων και Επιλαχόντων,
οι οποίοι εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και
αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ.
Άρθρο 3:
Έναρξη και όροι της υποτροφίας
1. Οι πέντε (5) πρώτοι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ε.Κ.Π.Α.,
Α.Π.Θ. και Δ.Π.Θ. του αντίστοιχου Οριστικού Πίνακα Επιλεγέντων, καλούνται εντός της προθεσμίας, με τον τρόπο
και το περιεχόμενο που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο,
να υπογράψουν και υποβάλουν σύμβαση υποτροφίας
(εφεξής «Σύμβαση»), στην οποία μεταξύ άλλων, αναγράφεται η διάρκεια και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας και προβλέπεται κατ’ ελάχιστο η υποχρέωση
να υποβάλλουν στο Ι.Κ.Υ. εντός των αντιστοίχως οριζόμενων στη Σύμβαση προθεσμιών: (α) τριμηνιαίες και/ή
εξαμηνιαίες βεβαιώσεις της αρμόδιας Γραμματείας ότι
τηρούν τις υποχρεώσεις τους από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών σύμφωνα με τον Κανονισμό Π.Μ.Σ.,
(β) το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλέσει την
υποτροφία εφόσον Μεταπτυχιακός Φοιτητής δεν υποβάλει υπογεγραμμένη τη Σύμβαση, εντός της προθεσμίας
και με τον τρόπο που θα οριστεί. Στην περίπτωση αυτή
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καθώς και σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής Μεταπτυχιακού Φοιτητή, αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά
σειρά κατάταξης του Οριστικού Πίνακα Επιλαχόντων,
εφόσον τούτο είναι εφικτό.
3. Η υποτροφία καταβάλλεται κατά προτίμηση σε
τριμηνιαία βάση κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη
Σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο Μεταπτυχιακός
Φοιτητής τηρεί τις υποχρεώσεις από την παρούσα απόφαση και τη Σύμβαση.
Άρθρο 4:
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα
Το Ι.Κ.Υ. είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω
πληροφοριών που αφορούν στους Μεταπτυχιακούς Φοιτητές και είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση σχετικού
καθήκοντος, το οποίο εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας (άρθρο
6.1.ε ΓΚΠΔ και άρθρο 5 του ν. 4624/2019) ήτοι για τον
έλεγχο επιλεξιμότητας και την αξιολόγηση των αιτήσεων,
τη χορήγηση των τροφείων, της ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως εισπραχθέντων και γενικότερα για τη διαχείριση
των υποτροφιών.
Άρθρο 5:
Τελικές διατάξεις
1. Εφόσον διαπιστωθεί -ακόμη και εκ των υστέρων- ότι
δεν συντρέχουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας ή ότι ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής παραβίασε οποιαδήποτε υποχρέωση από την παρούσα απόφαση και τη Σύμβαση, το Ι.Κ.Υ.
ανακαλεί την υποτροφία και αναζητεί το τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό, σύμφωνα με τις διατάξεις της
υπό στοιχεία 133397/Β2/12-08-2016 κοινής υπουργικής
απόφασης «Διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών» (Β’ 2628).
2. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο οριζόμενος
αριθμός των πέντε (5) υποτροφιών σε οποιαδήποτε από
τις τρεις κατηγορίες δικαιούχων (Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Ε.Κ.Π.Α., Α.Π.Θ. και Δ.Π.Θ. αντιστοίχως) το Διοικητικό
Συμβούλιο δύνανται να μεταφέρει τις κενές θέσεις σε
άλλη/ες κατηγορία/ες.
3. Οποιαδήποτε λεπτομερειακά ζητήματα ανακύψουν
κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, ρυθμίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης ξεκινά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2022
Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4666/05.09.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02046660509220004*

