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21 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 657/04-01-2022 (Β’ 2)
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών
πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

2

Δημιουργία Θεματικής Ενότητας με τίτλο «Αντεγκληματική/Σωφρονιστική Πολιτική και Διοίκηση» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 42724
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 657/04-01-2022 (Β’ 2)
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων τιμών
πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133),
(β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’ 98),
(γ) την παρ. 1 του άρθρου εικοστού πρώτου της από
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 «Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. “Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς

Αρ. Φύλλου 2043

του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”
(Α’ 68) και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 28 «Περιορισμοί ως προς την πώληση
αγαθών» του ν. 4753/2020 «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς
χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης
(L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου
Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της
αγοράς και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227) και από το άρθρο
80 του ν. 4758/2020 «Περιστολή του λαθρεμπορίου Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις περί κοινωφελών
περιουσιών σχολαζουσών κληρονομιών, διατάξεις για
τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη ταξινόμησης, κίνητρα
για την προσέλευση φορολογικών κατοίκων και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 242),
(δ) της παρ. 7 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124)
«α) Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων
των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ)
2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές
υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως και
σχετικές ρυθμίσεις β) Τροποποιήσεις του ν. 4649/2019
«Πρόγραμμα παροχής εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 206), βάσει της υπό στοιχεία
C(2021) 2545/9.4.2021 (2021/N) εγκριτικής απόφασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για παράταση του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ» γ) Διατάξεις για τη ρύθμιση οφειλών
και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας Τροποποιήσεις του
ν. 4738/2020 και λοιπές διατάξεις δ) Λοιπές επείγουσες
διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών και Μεταφορών»,
(ε) την υπ’ αρ. 34077/01.04.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ρύθμιση επιμέρους ζητημάτων για την εφαρμογή του άρθρου εικοστού
πρώτου από της 20.03.2020 της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνο-
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ϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας
της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Β’ 1116),
(στ) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 15),
(ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121), και διορθώσεις σφαλμάτων στο
π.δ. 83/2019 (Α’ 126).
(θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
2. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 75342/24.11.2020
απόφαση του Υπουργού Υγείας «Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν
αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες
προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο
διαγνωστικού ελέγχου» (Β’ 5198).
3. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 76273/26.11.2020
απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 5249) «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020
απόφασης του Υπουργού Υγείας “Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των
ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARS-CoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν
αντίστοιχου τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες
προσώπων που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο
διαγνωστικού ελέγχου” (Β’ 5198)».
4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 7114/01.02.2021 απόφαση του Υπουργού Υγείας (Β’ 362) «Τροποποίηση της
υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 75342/24.11.2020 απόφασης
του Υπουργού Υγείας “Εξειδίκευση των αναγκαίων χαρακτηριστικών διαγνωστικής επάρκειας των ιατροτεχνολογικών προϊόντων ταχέων ελέγχων αντιγόνων SARSCoV-2 (rapid test), καθορισμός φορέων δημόσιων και
ιδιωτικών, που δύνανται να χρησιμοποιούν αντίστοιχου
τύπου ιατροτεχνολογικά προϊόντα για διαγνωστικούς ή
επιδημιολογικούς σκοπούς και κατηγορίες προσώπων
που υποβάλλονται στον συγκεκριμένο τύπο διαγνωστικού ελέγχου” (Β’ 5198)».
5. Την υπό στοιχεία 98491/09-09-2021 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού
ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης
που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
(Β’ 4181).
6. Την υπό στοιχεία 657/04-01-2022 απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού
ανώτατων ορίων τιμών πώλησης αγαθών και παροχής
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υπηρεσιών, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που
προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 2).
7. Την κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 και τη διασφάλιση
της πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας που
αφορούν στην ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19.
8. Την ανάγκη για την προστασία των καταναλωτών
μέσω της παροχής των αγαθών και των υπηρεσιών που
συνέχονται με την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19
σε προσιτές τιμές που δεν επηρεάζονται από φαινόμενα
δόλιας εκμετάλλευσης της αυξημένης ζήτησης για αυτά,
καθώς και από λοιπές αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.
9. Την ανάγκη καθορισμού ανώτατων τιμών σε αγαθά
και υπηρεσίες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας
που σχετίζονται άμεσα με την πρόληψη και τη διάγνωση
του κορωνοϊού SARS- CoV2.
10. Την υπ’ αρ. πρωτ. 638/04-01-2022 εισήγηση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, δυνάμει της περ. (ε)
της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης
δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση του άρθρου 1 της υπό στοιχεία
657/04-01-2022 (Β’ 2) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί καθορισμού ανώτατων ορίων
τιμών πώλησης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, λόγω
της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που προκάλεσε η
πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την εξειδίκευση της μεθόδου επιβολής των κυρώσεων, και το
άρθρο 1 έχει ως εξής:
«Άρθρο 1
Ανώτατα όρια τιμών χρέωσης παροχής αγαθών
και υπηρεσιών που συνέχονται με την ανίχνευση
του κορωνοϊού COVID-19
Ορίζονται ως ανώτατα όρια τιμών πώλησης αγαθών
και παροχής υπηρεσιών, μη συνυπολογιζομένου σε αυτά
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), τα ακόλουθα:
1) Για το τεστ ανίχνευσης του κορωνοϊού SARS-CoV-2
με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου Real Time – PCR:
α) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης παροχής υπηρεσίας (ανάλυση δείγματος κ.λπ.), περιλαμβανόμενων των
απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών,
το ποσό των τριάντα πέντε (35) ευρώ και
β) ως ανώτατο όριο τιμής χρέωσης της δειγματοληψίας
στα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια και στις ιδιωτικές
κλινικές, το ποσό των δώδεκα (12) ευρώ.
2) Για το τεστ ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού
SARS-CoV-2 με τη μέθοδο ταχείας δοκιμασίας (rapid test)
ως ανώτατο όριο του αθροίσματος της τιμής χρέωσης
παροχής υπηρεσίας (ανάλυση κ.λπ.), περιλαμβανόμενων
των απαιτούμενων αντιδραστηρίων και αναλώσιμων υλικών, και της δειγματοληψίας στα ιδιωτικά διαγνωστικά
εργαστήρια, στις ιδιωτικές κλινικές, στα φαρμακεία, στα
ιδιωτικά ιατρεία και σε κάθε άλλο σημείο λιανικής πώλησης το ποσό των δέκα (10) ευρώ.
3) Τα ανώτατα όρια τιμών χρέωσης που προβλέπονται
στις περ. 1β) και 2) δεν ισχύουν στην περίπτωση κατά
την οποία η δειγματοληψία πραγματοποιείται εκτός ιδι-
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ωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, ιδιωτικών κλινικών,
φαρμακείων και ιδιωτικών ιατρείων οπότε η τιμή τους
διαμορφώνεται ελεύθερα.
4) Οι επιχειρήσεις που προσφέρουν τις παραπάνω υπηρεσίες και αγαθά, οφείλουν να αναρτήσουν σε εμφανές
για το κοινό σημείο και στις ιστοσελίδες τους, τιμοκατάλογο που θα περιλαμβάνει και θα αναφέρει ευκρινώς τις
ως άνω προβλεπόμενες ανώτατες τιμές.
5) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται
στις περ. 1 και 2, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων
ευρώ (5.000 €) κατ’ ελάχιστο για κάθε έλεγχο στον οποίο
διαπιστώνονται παραβάσεις. Το πρόστιμο που επιβάλλεται είναι τουλάχιστον ίσο με το διπλάσιο του αθέμιτου
περιουσιακού ωφελήματος που αποκόμισε η ελεγχόμενη οντότητα, δηλαδή της διαφοράς του συνολικού
τιμήματος που καταβλήθηκε για τη διενέργεια των τεστ
των περ. 1 και 2 από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται
με την παρούσα, στη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 58 του
ν. 4818/2021 και της παρούσας. Το ως άνω πρόστιμο
μπορεί να διπλασιάζεται στην περίπτωση υποτροπής.
6) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με όσα ορίζονται
στην περ. 4, επιβάλλεται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ (1.000 €).».
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 9742
(2)
Δημιουργία Θεματικής Ενότητας με τίτλο «Αντεγκληματική/Σωφρονιστική Πολιτική και Διοίκηση» στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997
«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»
(Α’ 266).
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος»
(Α’ 189).
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3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133).
4. Την υπό στοιχεία 111703/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπό
στοιχεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης ‘Ανασυγκρότηση
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου’ (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 786/2021).
5. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 5/31.03.2022 Συνεδρίασης
της Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
6. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 548/2.9.ακ./15.04.2022
Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου.
7. Την υπ’ αρ. 492/03.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών του Ε.Α.Π.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τη δημιουργία Θεματικής Ενότητας στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ως ακολούθως:
Τίτλος της Θεματικής Ενότητας: Αντεγκληματική/Σωφρονιστική Πολιτική και Διοίκηση. Σκοπός της ΘΕ είναι
η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε ζητήματα που σχετίζονται με το ισχύον σωφρονιστικό σύστημα και την
σωφρονιστική διοίκηση στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα,
στη ΘΕ εξετάζεται το σωφρονιστικό πλαίσιο και η επιστημολογία των στερητικών της ελευθερίας ποινών και
της έκτισής τους. Πρόκειται για ένα δίκαιο που βρίσκεται στον πυρήνα της οργάνωσης κάθε ευνομούμενης
πολιτείας και σχετίζεται άμεσα με την εφαρμογή της
αρχής του κράτους δικαίου και της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η ΘΕ πέραν της ιστορικής
προσέγγισης στο σωφρονιστικό δίκαιο θα εισαγάγει τους
φοιτητές/τριες σε ζητήματα αιχμής που άπτονται του
σκοπού έκτισης των ποινών κατά της ελευθερίας, ενώ θα
εξετασθούν και τρόποι βελτίωσης των σωφρονιστικών
συστημάτων βάσει των αναγκών των σύγχρονων κοινωνιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους θεσμούς ελέγχου
του σωφρονιστικού συστήματος αλλά και κοινωνικής
επανένταξη των κρατουμένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 18 Απριλίου 2022
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2043/21.04.2022

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.

*02020432104220004*

