
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Λειτουργία νέου, αναβαθμισμένου προγράμμα-
τος ολοήμερου νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 
2022-2023.

2 (5η) τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/
14-08-2014 υπουργικής απόφασης, «Βραχυπρό-
θεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της 
Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηρια-
κών Εξετάσεων» (Β’ 2243).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 106006/Δ1 (1)
Λειτουργία νέου, αναβαθμισμένου προγράμμα-

τος ολοήμερου νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 

2022-2023.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουρ-

γία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις (Α’ 167),

β. του άρθρου 371 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποι-
ότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141),

γ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

ε. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

στ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

ζ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

η. του άρθρου 11 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),

θ. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

ι. της υπό στοιχεία 127187/E1/01-08-2016 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός διδακτικού ωραρίου εκπαιδευ-
τικών που υπηρετούν σε Νηπιαγωγεία» (Β’ 2524, ΑΔΑ: 
Ω2ΟΘ4653ΠΣ-Ι41).

2. Την υπ’ αρ. 32/2-06-2022 πράξη του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

3. Την υπ’ αρ. 43/4-08-2022 πράξη του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/446/104866/Β1/30-8- 2022 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129), της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις σχολικές 
μονάδες που λειτουργεί το νέο, αναβαθμισμένο πρό-
γραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου. Για το σχολικό έτος 
2022-2023, οι σχολικές μονάδες στις οποίες λειτουργεί, 
πιλοτικά, το νέο, αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμε-
ρου Νηπιαγωγείου ορίζονται στην υπό στοιχεία Φ.7/
ΦΜ/98404/Δ1/4-8-2022 υπουργική απόφαση (Β’ 4215).

Άρθρο 2
Σκοπός

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες κοινωνικές και οι-
κονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται σήμερα στην 
ελληνική κοινωνία καθώς και την ανάγκη για περαιτέρω 
μαθησιακή, παιδαγωγική και κοινωνικοποιητική υποστή-
ριξη των μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου, επεκτείνεται 
το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγεί-
ου με τη διεύρυνση του διδακτικού ωραρίου κατά δύο 
(2) ώρες. Σκοπός της προσθήκης των δύο (2) επιπλέον 
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διδακτικών ωρών είναι η παροχή ποιοτικών και δημι-
ουργικών μαθησιακών εμπειριών μέσω του παιχνιδιού, 
η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των 
παιδιών καθώς και η υποστήριξη της οικογένειας και 
ειδικότερα των γονέων που εργάζονται. Επίσης, λαμβά-
νοντας υπόψη την κουλτούρα, τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά των παιδιών και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό 
περιβάλλον, το διευρυμένο διδακτικό ωράριο δύναται 
να λειτουργήσει ως δυναμικό πλαίσιο μάθησης τόσο με 
αντισταθμιστικό όσο και με συμπεριληπτικό χαρακτήρα. 
Η διεύρυνση αυτή, πέραν του ποσοτικού της χαρακτήρα, 
συμβάλλει στην περαιτέρω μαθησιακή ενίσχυση των 
μαθητών/τριών, στην παιδαγωγική τους υποστήριξη 
μέσα σε ένα οργανωμένο και με πλούσια ερεθίσματα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον, στην κοινωνικοποίησή τους 
μέσω της αλληλόδρασης και της συνεργασίας με τους 
άλλους, ενηλίκους και συνομηλίκους. Επιπροσθέτως, 
εντός του πλαισίου αυτού παρέχεται η δυνατότητα αντι-
μετώπισης τυχόν μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών/
τριών αλλά και άλλων ζητημάτων που αφορούν στους/
στις μαθητές/ήτριες και χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης, 
στοχεύοντας παράλληλα και στη συμπεριληπτικότητα. 
Μέσω της διεύρυνσης το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρό-
γραμμα ενισχύει ακόμη περισσότερο την παιδαγωγική 
αξία του Νηπιαγωγείου.

Άρθρο 3
Λειτουργία του νέου αναβαθμισμένου 
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Το σύγχρονο νηπιαγωγείο αποτελεί ένα ενιαίο και 
ολιστικό σύστημα που απαντά στις σύγχρονες κοινω-
νικές και οικονομικές ανάγκες και διακρίνεται από τον 
συμπεριληπτικό του χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των αλλα-
γών που συνεπάγεται η διεύρυνση και η αναβάθμιση του 
προγράμματος του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου απαιτείται 
η διασφάλιση των συνθηκών που εγγυώνται τη δημι-
ουργική και εποικοδομητική συνεργασία. Σημαντική 
παράμετρο επιτυχούς λειτουργίας αυτού του συνεχούς 
και ενιαίου συστήματος αποτελεί η δέσμευση των εκπαι-
δευτικών σε ένα κοινό όραμα, η εξασφάλιση ευχάριστου 
κλίματος συνεργασίας μεταξύ τους και η συμμετοχική 
λήψη αποφάσεων. Η ανάπτυξη αρμονικής συνεργασί-
ας μεταξύ των νηπιαγωγών εδραιώνει τη συνεργατική 
κουλτούρα του σχολείου, ενισχύει την προσωπική ανά-
πτυξη και επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών και 
βελτιώνει τα μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα 
των παιδιών. Συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί καλούνται να 
λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά, υποστηρικτικά και 
αλληλοσυμπληρωματικά. Σημαντική κι ενισχυτική στις 
παραπάνω στοχεύσεις είναι η επένδυση στις θετικές και 
υποστηρικτικές σχέσεις και η συνεργασία με την οικογέ-
νεια και τον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο.

Άρθρο 4
Εφαρμογή - Προϋποθέσεις Λειτουργίας 
του αναβαθμισμένου προγράμματος 
Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Στο αναβαθμισμένο διευρυμένο Ολοήμερο Νηπιαγω-
γείο, ο/η νηπιαγωγός του τμήματος διευρυμένου ωρα-
ρίου του ολοήμερου προγράμματος με ωράριο από τις 

13:30 -17:30 μ.μ. συνεργάζεται στη διδασκαλία με τον/
την νηπιαγωγό του Τμήματος του Ολοήμερου Προγράμ-
ματος, ο οποίος έχει ωράριο από τις 12:10 έως 16:00 μ.μ.. 
Συνεπώς, από τις 13:30 έως τις 16:00 μ.μ. υπάρχει συ-
μπαρουσία στην τάξη των δύο εκπαιδευτικών. Κατά το 
διάστημα από 16:00 έως 17:30μ.μ., ο/η νηπιαγωγός του 
Τμήματος διευρυμένου ωραρίου του ολοήμερου προ-
γράμματος αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου τη διδασκαλία 
στην τάξη. Οι ώρες συμπαρουσίας αποσκοπούν στην 
εδραίωση της συνεργατικής κουλτούρας του σχολείου, 
στην ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης και επαγγελ-
ματικής μάθησης των εκπαιδευτικών, βελτιώνοντας τα 
μαθησιακά και αναπτυξιακά αποτελέσματα των παιδιών 
και προσμετρώνται ως διδακτικές.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την έναρ-
ξη του σχολικού έτους 2022-23.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

    Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 43167  (2)
(5η) τροποποίηση της υπό στοιχεία Υ9/οικ.

70521/14-08-2014 υπουργικής απόφασης, «Βρα-

χυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγ-

χου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργα-

στηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Tην περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4262/2014 

«Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικο-
νομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Τον ν. 3892/2010 «Ηλεκτρονική καταχώριση και 
εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παραπεμπτικών ιατρι-
κών εξετάσεων» (Α’ 189).

3. Τον ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύ-
στημα υγείας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 
30 (Α’ 31).

4. Τον ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 
Υγείας (ΠΕΔΥ), αλλαγή σκοπού ΕΟΠΥΥ και άλλες λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 38).

5. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148).

7. Το άρθρο 2 του π.δ. 63/2020 «Σύσταση και κατάργη-
ση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, μεταφορά αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Γενικών Γραμματέων» (Α’ 156).

8. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Την υπό στοιχεία Υ9/οικ.70521/14-08-2014 υπουρ-
γική απόφαση, «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα 
Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης 
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Εργαστηριακών Εξετάσεων» (Β’ 2243), όπως τροποποι-
ήθηκε με τις 113385/31-12-2014 (Β’ 35/2015), Γ3γ/οικ. 
98494/21-12-2015 (Β’ 2816), Γ3γ/οικ.28501/18-04-2016 
(Β’ 1115) και ΕΑΛΕ/Γ.Π. 72816/16-12-2021 (Β’ 6163) όμοιες 
αποφάσεις.

10. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31-10-2018 
κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και αντι-
κατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-
06-2018 (Β’  2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με 
περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας 
(ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρε-
σιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”» (Β’  4898), όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.2918/07-03-2019 
(Β’  889), ΕΑΛΕ/Γ.Π.20254/04-04-2019 (Β’  1218) και 
ΕΑΛΕ/Γ.Π.51391/24-12-2020 (Β’  5821) όμοιες κοινές 
υπουργικές αποφάσεις.

11. Το υπό στοιχεία ΔΒ3Β/Φ4/οικ. 19182/22-07-2022 
έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 120 απόφαση της 
831ης/02-06-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Οργανισμού.

12. Την υπό στοιχεία Β2β/Γ.Π. οικ. 43689/26-07-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει 
ότι από το περιεχόμενο της παρούσας απόφασης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού τ.έ. 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ούτε στον κρατικό προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Υγείας, αποφασίζουμε: 

Τροποποιείται η εν θέματι αναφερόμενη απόφαση, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μόνο ως προς τα 
ακολούθως αναφερόμενα σημεία, τα οποία πλέον έχουν 
ως εξής:

1. Η παρ. 3 του άρθρου 3, όπως προστέθηκε με την υπό 
στοιχεία Γ3γ/οικ.28501/18-04-2016 (Β’ 1115) υπουργική 
απόφαση, τροποποιείται και έχει πλέον ως εξής:

Για τoν ίδιο ΑΜΚΑ ασφαλισμένου επιτρέπεται η συντα-
γογράφηση και εκτέλεση της ίδιας εξέτασης μια φορά 
εντός διαστήματος 20 ημερών.

Για τις κάτωθι εξετάσεις, το ανωτέρω χρονικό διάστημα 
διαμορφώνεται ως εξής:

i. Ανά τέσσερις (4) ημέρες:
- Γενική Αίματος
- Χολερυθρίνη
- CPK, CPK-MB
- Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο)
- Σάκχαρο
- Ουρία
- Κρεατινίνη
- Αμυλάση
- ΙNR, PT,PTT
- Β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη
- Γενική Ούρων
- CRP ποσοτικό
- Ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση

- Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, 
για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για 
τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές 
ίνες, κρυστάλλου Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα 
εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά παραγγελία

ii. Ανά εξήντα (60) ημέρες:
- Βιταμίνη Β12
- Προσδιορισμός Φυλλικού Οξέος
- Χοληστερόλη (CHL)
- Xoληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών 

(HD-CHOLESTEROL)
- Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών 

(LDL-CHOLESTEROL)
- Τριγλυκερίδια αίματος.
iii. Ανά ενενήντα (90) ημέρες:
Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c).
Εξαιρούνται: ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (icd10: 

E10 - ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης), η 
Κύηση (icd10: Z32, Z32.1) και ο Διαβήτης Κύησης (icd10: 
0.24, 024.0, 024.1, 024.2, 024.3, 024.4, 024.9).

iv. Ανά έξι (6) μήνες:
- ΟΛΙΚΗ 25 (ΟΗ) ΒΙΤΑΜΙΝΗ D
- 1,25 Διυδροξυ - Βιταμίνη D3 ορού (1,25 (ΟΗ)2D3)
- Ομοκυστεΐνη.
v. Ανά έτος:
- Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνης α (LPa)
- Αντι-θυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Αnti-TG)
- Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης 

(Αnti-TPO)
- Ελεύθερη τριωδιοθυρονίνη (FT3).
Η συνταγογράφηση κατά παρέκκλιση των ανωτέρω 

ορισθεισών χρονικών περιόδων επιτρέπεται, όμως σε 
αυτή την περίπτωση εκδίδεται παραπεμπτικό με την έν-
δειξη «Δεν αποζημιώνεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. σε Ιδιώτη 
Πάροχο», οπότε και θα πρέπει να εκτελεστεί μόνο σε 
δημόσια δομή».

2. Στο παράρτημα Γ, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με 
την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π.51391/24-12-2020 (Β’ 5821), 
μετονομάζεται η κατηγορία ιατρικής εξέτασης από «Γο-
νιδιακές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού» σε «Γενετικές 
εξετάσεις κληρονομούμενου καρκίνου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η εν θέματι αναφερόμενη υπουρ-
γική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί από τις υπ’ αρ. 
113385/31-12-2014 (Β’ 35/2015), υπό στοιχεία Γ3γ/οικ. 
98494/21-12-2015 (Β’ 2816), Γ3γ/οικ.28501/18-04-2016 
(Β’ 1115) και ΕΑΛΕ/Γ.Π.72816/16-12-2021 (Β’ 6163) όμοιες 
αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2022

O Υπουργός 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ   
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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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