
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 45572/Z1 
     Προκήρυξη προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για 

την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ 

ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή 

φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του α.ν. 1825/1951 «Περί συστάσεως του Ιδρύματος 

Κρατικών Υποτροφιών» (Α’ 150) που κυρώθηκε με τον 
ν. 2113/1952 (Α’ 126),

β) του α.ν. 1859/1951 «Περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως του Αναγκαστικού Νόμου  1825/1951» 
(Α’ 185),

γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993 «Εκσυγ-
χρονισμός του ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 109), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 133 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

δ) του άρθρου 69 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

ε) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία 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),

στ) 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) και διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133),

ζ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

η) του π.δ. 321/1999 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κρα-
τικών Υποτροφιών» (Α’ 306),

θ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

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

ια) 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),

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

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

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

ιε) της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805),

ιστ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β’ 33).

2. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ’  αρ. 3ης/
20-01-2022 Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ι.Κ.Υ. με θέμα: «Προκήρυξη προγράμματος υποτρο-
φιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών 
ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή φο-
ρέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό».

3. Ότι από την έκδοση της παρούσας προκαλεί-
ται δαπάνη πενήντα έξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ 
(56.400,00€) ήτοι δέκα οχτώ χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ 
(18.800,00€) για το έτος 2022, δέκα οχτώ χιλιάδων οχτα-
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κοσίων ευρώ (18.800,00€) για το έτος 2023 και δέκα οχτώ 
χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (18.800,00€) για το έτος 2024, 
για την οποία εκδόθηκε η αριθμ.1533/10-02- 2022 από-
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΠΣ246ΜΤΛΗ-27Ψ) 
και η αριθμ.1536/10-02- 2022 (ΑΔΑ: 6Λ1Ω46ΜΤΛΗ-ΞΑΝ) 
απόφαση Έγκρισης Πολυετούς Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 
2678.7 «Χρηματοδότηση για την ανάπτυξη συνεργασι-
ών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτε-
ρικό», σύμφωνα με την οποία το ίδρυμα θα μεριμνήσει 
για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον Προϋ-
πολογισμό των επόμενων οικονομικών ετών, χωρίς να 
γίνεται υπέρβαση του ΜΠΔΣ.

4. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/079/24717/Β1/04-03-2022 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Την ανάγκη καθορισμού των όρων και της διαδικα-
σίας χορήγησης υποτροφιών για την ανάπτυξη συνερ-
γασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο 
εξωτερικό, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τους όρους και τη διαδικασία επιλογής 
στο πλαίσιο του «Προγράμματος υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για 
την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνι-
κών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελλη-
νικού πολιτισμού στο εξωτερικό» και εγκρίνουμε την 
προκήρυξή του, ως ακολούθως:

«ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
Ι.Κ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΦΟΡΕΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ»

Α. ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (I.K.Y.), στο πλαίσιο 

προώθησης της συνεργασίας μεταξύ ιδρυμάτων της ημε-
δαπής και της αλλοδαπής και υποστήριξης και διάδοσης 
της ελληνικής Γλώσσας, του Πολιτισμού, των Γραμμάτων 
και Τεχνών της χώρας, προτίθεται να χρηματοδοτεί ετη-
σίως τη μετάβαση έως οχτώ (8) μελών ΔΕΠ ελληνικών 
ΑΕΙ σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή φορείς ελληνικού πολι-
τισμού στο εξωτερικό ώστε να αναπτύξουν συνεργασίες 
για θέματα Ελληνικής Γλώσσας, Πολιτισμού, Γραμμάτων 
και Τεχνών. Συγκεκριμένα προβλέπεται η κατ’ έτος χρη-
ματοδότηση α) για έως τέσσερα μέλη ΔΕΠ προκειμένου 
να μεταβούν στην Ευρώπη και/ή την Αφρική και β) για 
έως τέσσερα μέλη ΔΕΠ προκειμένου να μεταβούν στην 
Αμερική και/ή την Ασία και/ή την Ωκεανία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να φέρει σε επαφή 
Έλληνες ακαδημαϊκούς με εξειδίκευση σε θέματα διδα-
σκαλίας της ελληνικής γλώσσας, του Πολιτισμού, των 
Γραμμάτων και των Τεχνών με συναδέλφους τους σε 
ένα διεθνές περιβάλλον προκειμένου να διευκολύνει 
την ανταλλαγή απόψεων, την ανάπτυξη συνεργασιών 
και την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα. 
Στόχο του προγράμματος αποτελεί επίσης η ενίσχυση 
της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμού σε όλες τις 
ηπείρους και η ανάδειξη της συμβολής του στη διαμόρ-

φωση του οικουμενικού πολιτισμού. Παράλληλα, με την 
παρουσία και τη συμμετοχή των Ελλήνων ακαδημαϊκών 
ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ των κοιτίδων του ελληνι-
σμού στο εξωτερικό και της μητροπολιτικής Ελλάδας και 
ενθαρρύνονται περαιτέρω συνέργειες.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ 
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν κατά 
προτεραιότητα τα εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ και ακολούθως 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις ομότιμοι Καθηγητές που κα-
τοικούν μόνιμα στην Ελλάδα (εφεξής «Μέλη ΔΕΠ»), με 
αντικείμενο σχετικό με την ελληνική γλώσσα, τον Πολι-
τισμό, τα Γράμματα και/ή τις Τέχνες σε δημόσιο ελληνικό 
πανεπιστήμιο.

2. Τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ υποβάλλουν στο Ι.Κ.Υ. 
δικαιολογητικά, στα οποία συμπεριλαμβάνονται του-
λάχιστον πρόταση για τη δραστηριότητα συνεργασίας 
στο εξωτερικό (εφεξής «Πρόταση»), πρόσκληση από το 
ίδρυμα/φορέα του εξωτερικού, βιογραφικό και άδεια 
απουσίας εφόσον απαιτείται.

3. Η Πρόταση θα πρέπει απαραιτήτως να αναφέρει:
- τη θεματική περιοχή που θα καλύψει η συνεργασία,
- την αιτιολόγηση για την επιλογή της συγκεκριμένης 

θεματικής περιοχής,
- την αιτιολόγηση για την επιλογή του φορέα ή της 

ομάδας του εξωτερικού, με τους οποίους προτίθενται να 
συνεργασθούν (εφεξής «Φορέας Εξωτερικού»),

- τους στόχους και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 
της συνεργασίας,

- την ομάδα/ομάδες στόχο των ωφελούμενων από τη 
συνεργασία,

- ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της συνεργασίας με 
καταγραφή δραστηριοτήτων και ιδιότητες και συναφή 
εμπειρία του Φορέα Εξωτερικού.

4. Προκειμένου να ληφθούν υπόψη από το Ι.Κ.Υ. οι 
προτάσεις για συνεργασία που υποβάλουν τα μέλη ΔΕΠ, 
ο Φορέας Εξωτερικού θα πρέπει απαραιτήτως:

I. να είναι πανεπιστήμιο ή εκπαιδευτικό ή ερευνητικό 
ή μορφωτικό ή πολιτιστικό ίδρυμα με συμμετοχή στη 
διδασκαλία, στις ελληνικές σπουδές ή στην ελληνική 
γλώσσα/πολιτισμό ή να συνδέεται ή να είναι ελληνική 
κοινότητα του εξωτερικού

II. να διαθέτει αποδεικτέα επάρκεια, εμπειρία και τε-
χνογνωσία για την προτεινόμενη συνεργασία

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., με αιτιολογημένη 
απόφασή του, επιλέγει προς χρηματοδότηση έως οκτώ 
(8) Μέλη ΔΕΠ κατ’ έτος ήτοι έως τέσσερις (4) για την Ευ-
ρώπη και την Αφρική και έως τέσσερις (4) για την Ασία, 
την Αμερική και την Ωκεανία, με βάση τα κριτήρια και 
τη βαθμολογία που ακολουθούν:

(α) αξιολόγηση του Φορέα Εξωτερικού (1-5),
(β) αξιολόγηση του βιογραφικού του Μέλους ΔΕΠ (1-5),
(γ) αξιολόγηση του προτεινόμενου έργου συνεργασίας 

(1-5),
(δ) προστιθέμενη αξία εκ της συνεργασίας (1-5).
Γ. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Το Ι.Κ.Υ. και το Μέλος ΔΕΠ συνάπτουν σύμβαση, στην 

οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Φορέας Εξωτερικού, 
η διάρκεια και η χώρα διεξαγωγής της συνεργασίας, το 
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αντικείμενο και ο στόχος της συμμετοχής του Μέλους 
ΔΕΠ καθώς και το ανώτατο όριο και ο τρόπος χρηματο-
δότησης, κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση 
(εφεξής «Σύμβαση Χρηματοδότησης»).

2. Οι υποχρεώσεις των Μελών ΔΕΠ ορίζονται στην 
Προκήρυξη και τη Σύμβαση Χρηματοδότησης ανάλο-
γα με το θέμα και τους στόχους της συνεργασίας και 
αφορούν τουλάχιστον στα εξής: (α) ανελλιπής τήρηση 
του χρονοδιαγράμματος της συνεργασίας· (β) ενεργή 
συμμετοχή στις δραστηριότητες συνεργασίας μέσω 
εισηγήσεων, συζητήσεων, κειμένων κ.λπ. (γ) αναφορά 
του Προγράμματος και της χρηματοδότησης του Ι.Κ.Υ. 
σε κάθε μελλοντική δημοσίευση σχετικά με τη δραστη-
ριότητα συνεργασίας.

Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η ανώτατη διάρκεια της χρηματοδότησης έκαστου 

Μέλους ΔΕΠ είναι επτά (7) ημέρες (έξι διανυκτερεύσεις), 
για το χρονικό διάστημα από το 2022 έως το 2024.

Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
1. Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το Πρό-

γραμμα καλύπτουν τα εξής: (α) θεώρηση εισόδου (visa) 
στην χώρα διεξαγωγής της συνεργασίας, εφόσον απαι-
τείται· (β) αεροπορικά εισιτήρια (οικονομική θέση) από 
ελληνικό αεροδρόμιο με επιστροφή (γ) διαμονή και σίτι-
ση (δ) μετακίνηση μεταξύ του αλλοδαπού αεροδρομίου, 
του ξενοδοχείου/καταλύματος και του τόπου διεξαγω-
γής της συνεργασίας.

2. Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο της χρηματοδότη-
σης που δικαιούται κάθε μέλος ΔΕΠ για τη συμμετοχή 
σε δραστηριότητα συνεργασίας, δεν υπερβαίνει τα χίλια 
επτακόσια ευρώ (€1.700) για την Ευρώπη και την Αφρι-
κή και τα τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) για την Ασία, την 
Αμερική και την Ωκεανία.

3. Μετά το πέρας της συνεργασίας, το μέλος ΔΕΠ υπο-
βάλλει αίτημα πληρωμής βάσει σχετικού υποδείγματος 
που παρέχει το Ι.Κ.Υ. και καταθέτει τα δικαιολογητικά που 
αναφέρονται στην Πρόσκληση, στα οποία συμπεριλαμ-
βάνονται τουλάχιστον τα εξής: (α) Ημερολόγιο Κίνησης, 
(β) πρωτότυπα παραστατικά που πρέπει να έχουν εκδο-
θεί στο όνομα του Μέλους ΔΕΠ και να έχουν εξοφληθεί 

πριν την υποβολή τους στο Ι.Κ.Υ. (αποδεικτικό αγοράς 
αεροπορικών εισιτηρίων και κάρτες επιβίβασης, από-
δειξη παροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου και εστιατορίου 
κ.λπ.), (γ) βεβαίωση από τον φορέα στο εξωτερικό με 
αναφορά της διάρκειας, των δραστηριοτήτων και των 
αποτελεσμάτων της συνεργασίας, (δ) έκθεση πεπραγμέ-
νων υπογεγραμμένη από το Μέλος ΔΕΠ με συνημμένα 
τα αποδεικτικά εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του (π.χ. 
πρακτικά συνεργασίας, υπογραφή μνημονίου συνεργα-
σίας, προγραμματισμός περαιτέρω ενεργειών, κ.λπ.). Οι 
σχετικές πληρωμές πραγματοποιούνται με ευθύνη των 
αρμοδίων οικονομικών υπηρεσιών, μέσω της έκδοσης 
εντολών πληρωμής, μετά από έλεγχο του πλήρους φα-
κέλου δικαιολογητικών.

ΣΤ. ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Το Ι.Κ.Υ. δύναται οποτεδήποτε -ακόμη και εκ των 

υστέρων- να αναζητήσει το σύνολο ή μέρος της χρη-
ματοδότησης δυνάμει της υπό στοιχεία 133397/Β2/
12-08-2016 (Β’ 2628) κοινής υπουργικής απόφασης εφό-
σον διαπιστωθεί ότι εισπράχθηκαν κατά παράβαση της 
παρούσας απόφασης, της Πρόσκλησης και/ή της Σύμ-
βασης Χρηματοδότησης.

2. Θέματα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα 
που ενδεχομένως ανακύψουν κατά την υλοποίηση του 
Προγράμματος και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα 
απόφαση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποί-
ηση του Προγράμματος ρυθμίζονται με αποφάσεις του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. και αναφέρονται στην 
αντίστοιχη πρόσκληση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Απριλίου 2022 

Οι Υπουργοί

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   
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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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