
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντικατάσταση του αναπληρωματικού προέδρου 
της επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορή-
γησης αναβολής κατάταξης σε στρατευσίμους 
που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και 
διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

2 Καθορισμός του τρόπου απόδειξης και των απαι-
τούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται για 
υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία, μετά την έκ-
δοση άδειας διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41
και της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.429/8/86808 Σ. 14820 (1)
Αντικατάσταση του αναπληρωματικού προέ-

δρου της επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων 

χορήγησης αναβολής κατάταξης σε στρατευσί-

μους που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώμα-

τος και διαπρέπουν σε επιστημονικές εργασίες 

ή έρευνες. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις:
(1) Της περ. β´ της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 19 

του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 302), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 30 του ν. 4494/2017 « Ρυθμίσεις περί στα-
διοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέρι-
μνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση 
Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες 

διατάξεις» (Α´ 165) και την παρ. 7 του άρθρου 18 του
ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενό-
πλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιο-
σύνης και άλλες διατάξεις» (Α´ 67).

(2) Της παρ. 4 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/ 
1500045/Σ.11/4-1-2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνι-
κής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμά-
των»(Β´ 34), όπως το άρθρο αυτό ισχύει μετά την τροπο-
ποίησή του με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Φ.429.1/14/
351184/Σ.1204/23-7-2013 απόφασης Αναπληρωτή 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β´ 1842) και την παρ. 4 του 
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/ 
3-3-2017 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας (Β´ 977), την εν συνεχεία αντικατάστασή του με 
την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Φ.429.1/15/
302592/Σ.241/20-4-2018 απόφασης Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εθνικής Άμυνας (Β´ 1484) και την τροποποίησή του με 
την υπό στοιχεία Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/23-6-2019 
απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας
(Β´ 2699).

(3) Της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Δια-
χείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων» (Α´ 176), όπως η παράγραφος 
αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 29 του ν. 4456/2017 
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερ-
νητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις» (Α´ 24) και την παρ. 5 του άρθρου 
35 του ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο-
θεσίας στις διατάξεις της οδηγίας ΕΕ 2016/881 και άλλες 
διατάξεις» (Α´ 110).

(4) Των άρθρων 123 και 152 του ν. 4472/2017 «Συνταξιο-
δοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής δημοσιονομικών 
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήρι-
ξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2012 και λοιπές δια-
τάξεις» (Α´ 74).
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(5) Του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α´ 119).

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

γ. Την υπό στοιχεία 247153α/9-8-2019 απόφαση Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, Αλκι-
βιάδη Στεφανή» (Β΄ 3181).

δ. Την υπό στοιχεία Φ.420/26/42911/Σ.12473/3-7-2020 
κοινή απόφαση Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Παιδείας 
και Θρησκευμάτων (Β´ 2869).

ε. Την ανάγκη εξασφάλισης της εύρυθμης λειτουργί-
ας της επιτροπής για την εξέταση αιτημάτων χορήγη-
σης αναβολής κατάταξης σε στρατευσίμους που είναι 
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν σε 
επιστημονικές εργασίες ή έρευνες.

στ. Την υπ’ αρ. 346/21 εισηγητική έκθεση του Προϊ-
σταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εθνικής Άμυνας, από την οποία προκύπτει ότι από τις δι-
ατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικατάσταση αναπληρωματικού
προέδρου επιτροπής

1. Ορίζεται η Αντισυνταγματάρχης (ΝΟΜ) Μπασιούρα 
Ευσταθία του Αθανασίου (ΑΔΤ: 2236/ΓΕΕΘΑ), Επιτελής 
της Διεύθυνσης Β4/Β΄ Κλάδος του Γενικού Επιτελείου 
Εθνικής Άμυνας, ως αναπληρωματική πρόεδρος της συ-
γκροτηθείσας με την κοινή απόφαση του στοιχείου δ´ 
του προοιμίου επιτροπής, για την εξέταση αιτημάτων 
χορήγησης αναβολής κατάταξης σε στρατευσίμους που 
είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαπρέπουν 
σε επιστημονικές εργασίες ή έρευνες, σε αντικατάσταση 
του Ταγματάρχη (ΝΟΜ) Γκόλια Κωνσταντίνου (ΑΔΤ: 2228/
ΓΕΕΘΑ) για το υπόλοιπο της θητείας του, λόγω μετάθεσής 
του από τη θέση του Επιτελούς της Διεύθυνσης Β4/Β΄ 
Κλάδος του ΓΕΕΘΑ.

2. Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα καθο-
ριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση του στοιχείου 
δ´ του προοιμίου.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας και
Εθνικής Άμυνας Θρησκευμάτων

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

 Αριθμ. οικ. 171509 (2)
Καθορισμός του τρόπου απόδειξης και των απαι-

τούμενων δικαιολογητικών που προβλέπονται 

για υποβολή στην αρμόδια υπηρεσία, μετά την έκ-

δοση άδειας διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41

και της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014 

(Α’ 80). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 των άρθρων 41 

και 66 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80),

β) 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 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

γ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

δ) 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),

ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4),

στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5),

ζ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255),

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

θ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/8-1-2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευάγγελο Συρίγο» (Β΄ 33).

2. Την υπ’ αρ. 299/24-5-2021 εισήγηση της Γενικής Δι-
εύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με 
την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Καθορίζουμε τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 
από πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, 
στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής στην Ελ-
λάδα με σκοπό την αναζήτηση εργασίας ή την άσκηση 
επιχειρηματικής δραστηριότητας δυνάμει των διατάξε-
ων της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66
του ν. 4251/2014, αντίστοιχα, προκειμένου να αποδεί-
ξουν την πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν ή να 
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συστήσουν επιχείρηση και ότι η εργασία που αναζητούν 
ή η επιχείρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντι-
στοιχεί στη βαθμίδα των σπουδών που ολοκλήρωσαν.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά απόδειξης της πραγματικής
πιθανότητας πρόσληψης ή σύστασης επιχείρησης

1. Σε πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή ερευνητές, 
στους οποίους χορηγείται άδεια διαμονής της παρ. 3 του 
άρθρου 41 ή της παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4251/2014, 
αντίστοιχα, η πραγματική πιθανότητα να προσληφθούν 
ή να συστήσουν επιχείρηση, διαπιστώνεται από έγγραφα 
που αποδεικνύουν ενεργή αναζήτηση εργασίας, όπως:

α) Αντίγραφο εν ισχύ κάρτας ανεργίας ή βεβαίωσης 
ανεργίας προκειμένου να αποδεικνύεται η εγγραφή 
στο Μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης 
Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), από κοινού με το ατο-
μικό σχέδιο δράσης, ή τη Βεβαίωση Εξατομικευμένης 
Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ. που πιστοποιεί ότι ο ωφελού-
μενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης 
παρέμβασης,

β) αποδεικτικά πραγματοποίησης επαφής με δημόσιο 
ή ιδιωτικό γραφείο απασχόλησης με σκοπό την εξεύρεση 
εργασίας,

γ) αντίγραφο υποβληθείσας αίτησης πρόσληψης απευ-
θείας σε εργοδότη,

δ) αντίγραφο υποβληθείσας αίτησης συμμετοχής σε 
προκηρύξεις ή έντυπες/ηλεκτρονικές αγγελίες θέσεων 
εργασίας,

ε) αποδεικτικό έγγραφο συμμετοχής σε δοκιμασία, 
διαγωνισμό ή συνέντευξη που στοχεύει σε πρόσληψη,

στ) αντίγραφο βεβαίωσης συμμετοχής σε προγράμμα-
τα συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλη-
ψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή σε άλλες δράσεις 
ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων,

ζ) στοιχεία που αποδεικνύουν την πραγματοποί-
ηση ενεργειών για την εξασφάλιση επαγγελματικών 
αδειών, άλλων αδειών ή χρηματοδοτικών πόρων στο 
πλαίσιο ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ή 
άλλων δράσεων ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων
(π.χ. αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ενίσχυσης της επι-
χειρηματικότητας),

η) βεβαίωση που αποδεικνύει την πραγματοποίηση 
επαφής με Γραφεία Σταδιοδρομίας/Διασύνδεσης Ιδρυ-
μάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ατομική/ομαδική 
συμβουλευτική σταδιοδρομίας, ή συμμετοχή σε εργα-
στήρια και εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και 
επιχειρηματικότητας, ή καταχώριση βιογραφικού σημει-
ώματος στη Βάση Δεδομένων του Γραφείου Διασύνδε-
σης, ή εγγραφή σε ημέρες σταδιοδρομίας,

θ) αποδεικτικό εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ή υποβολής αίτησης- εξουσιοδότησης 
προς την Υπηρεσία Μίας Στάσης για τη διενέργεια όλων 
των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση Εταιρείας, 
ή αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με την έναρξη επιχεί-
ρησης,

ι) αποδεικτικό υποβολής αίτησης για συμμετοχή σε 
προκήρυξη δημόσιου φορέα που εκπονεί συγχρημα-
τοδοτούμενο ερευνητικό πρόγραμμα.

2. Η αναφορά στα δικαιολογητικά της παρ. 1 είναι 
ενδεικτική και οι πολίτες τρίτων χωρών, σπουδαστές ή 
ερευνητές, δύνανται να προσκομίσουν και κάθε άλλο 
στοιχείο προκειμένου να αποδείξουν την πραγματική 
πιθανότητα να προσληφθούν σε θέση εργασίας ή να 
συστήσουν επιχείρηση.

Άρθρο 3
Τρόπος απόδειξης της αντιστοίχισης
στη βαθμίδα σπουδών

Οι σπουδαστές ή ερευνητές στους οποίους χορηγείται 
η άδεια διαμονής της παρ. 3 του άρθρου 41 ή της παρ. 2 
του άρθρου 66 του ν. 4251/2014, αντίστοιχα, οφείλουν 
να αποδείξουν στην αρμόδια υπηρεσία με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο ότι η εργασία την οποία αναζητούν ή η επιχεί-
ρηση την οποία πρόκειται να συστήσουν αντιστοιχεί στη 
βαθμίδα των σπουδών που έχουν ολοκληρώσει.

α. Για την περίπτωση αναζήτησης εργασίας, θα πρέπει 
αποδεδειγμένα να προκύπτει από τα υποβαλλόμενα δι-
καιολογητικά της παρούσας ότι για την θέση εργασίας 
που αναζητείται, απαιτείται ως ελάχιστη προϋπόθεση, η 
κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

β. Για την περίπτωση που πρόκειται να συσταθεί επι-
χείρηση, θα πρέπει αποδεδειγμένα να προκύπτει από τα 
υποβαλλόμενα δικαιολογητικά της παρούσας ότι το αντι-
κείμενο της επιχείρησης ανταποκρίνεται στα αυξημένα 
εκπαιδευτικά προσόντα των σπουδαστών ή ερευνητών.

Άρθρο 4
Υποβαλλόμενα δικαιολογητικά σε περίπτωση 
πρόσληψης ή σύστασης επιχείρησης

Σε περίπτωση που οι σπουδαστές ή ερευνητές, κατά 
την έκδοση της άδειας διαμονής, έχουν ήδη προσληφθεί 
σε θέση εργασίας ή έχουν ήδη συστήσει επιχείρηση, υπο-
βάλλεται, αντίστοιχα, αντίγραφο της σύμβασης εργασίας 
ή ο αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) ή ο 
Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης της σύστασης της Εται-
ρείας, ή ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας, καθώς και στοιχεία που 
αποδεικνύουν την ιδιότητά τους στην επιχείρηση.

Άρθρο 5
Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά της παρούσας υποβάλλονται από 
τους ενδιαφερόμενους μετά από τουλάχιστον τρεις (3) 
μήνες από την έκδοση της άδειας διαμονής που προ-
βλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 41 ή στην παρ. 2 του 
άρθρου 66 του ν. 4251/2014 και, σε κάθε περίπτωση, 
έως τη λήξη αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αγ. Ι. Ρέντης, 4 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας και
Παιδείας και Θρησκευμάτων Κοινωνικών Υποθέσεων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΥΡΙΓΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   
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*02036660908210004*

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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