
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 108990/Ζ1 
   Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία 

δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τέλη φοίτησης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 418 και του άρθρου 86 του 

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

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’98), 
σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία 
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών ορ-
γάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131).

δ) Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

ε) Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

στ) 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).

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

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

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

ι) Της υπό στοιχεία 169/Y1/8-1-2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/470/106594/B1/02-09-2022 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία, από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τα-
κτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και στο εξής για τους 
φοιτητές που έχουν επιλεγεί να φοιτήσουν σε Προγράμ-
ματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που οργανώνονται και 
λειτουργούν από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα και για τα οποία προβλέπεται η καταβολή τε-
λών φοίτησης.

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας νοούνται ως:
1. Εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα:
Το ως άνω εισόδημα προσδιορίζεται από την Ελληνική 

Στατιστική Αρχή και διαπιστώνεται στην απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται 
κατ’ έτος, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 418 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).

2. Φορολογητέο εισόδημα
Ως τέτοιο εισόδημα ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 

του ν. 4172/2013 (Α’ 167) το εισόδημα που απομένει μετά 
την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν σύμφωνα 
με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) από το 
ακαθάριστο εισόδημα.

3. Προϋποθέσεις αριστείας
Οι ως άνω προϋποθέσεις αντιστοιχούν κατ’ελάχιστο 

στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση 
(7,5/10) εφόσον η αξιολόγηση στο βασικό τίτλο σπου-
δών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα 
αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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της ημεδαπής, άλλως το κριτήριο αυτό εφαρμόζεται ανα-
λογικά σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης, 
εφόσον ο προσκομιζόμενος τίτλος σπουδών έχει χορη-
γηθεί από ίδρυμα της αλλοδαπής.

Άρθρο 3
Δικαιούχοι - Μη δικαιούχοι - 
Προϋποθέσεις απαλλαγής

1. Από τα τέλη φοίτησης σε Προγράμματα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών, όπου αυτά προβλέπονται, απαλλάσ-
σονται οι φοιτητές ΠΜΣ, εφόσον πληρούν την προϋπό-
θεση της κατά την παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας 
απόφασης, εφόσον:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων 
εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών 
του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος 
την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του 
αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως αν κάνουν κοι-
νή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του 
έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν 
ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 
7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισο-
δύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα 
δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.), αν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό 
έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του και είναι άγαμος ή δεν 
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισο-
δήματός των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του 
αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του 
εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, 
σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ., αν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος 
της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου 
εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών 
του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του 
ή της συζύγου ή συμβιούντος του, εφόσον είναι έγγα-
μος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως. 
αν υποβάλλουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση 
δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού 
διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμ-
φωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

3. Αν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 
26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πο-
λύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός 
τουλάχιστο από έναν (1) γονέα ή άτομο με αναπηρία ή 
μέλος νοικοκυριού με άτομο με αναπηρία δύναται να 
αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υπο-
χρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος 
όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων 
των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου 
των μελών της οικογένειάς του υπερβαίνει το εβδομήντα 
τοις εκατό (70%) και δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό 
(100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου 
εισοδήματος.

4. Η χρήση του δικαιώματος απαλλαγής από την υπο-
χρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλει-
στικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται 
από ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής.

5. Ο συνολικός αριθμός των απαλλασσόμενων από τα 
τέλη φοίτησης φοιτητών δεν δύναται να υπερβαίνει τον 
αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του 
συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό 
έτος. Αν κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού 
των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προ-
κύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση 
στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Στην περίπτωση 
που ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει 
το τριάντα τοις εκατό (30%), οι δικαιούχοι επιλέγονται 
με σειρά φθίνουσας κατάταξης ως τη συμπλήρωση του 
αριθμού.

6. Δεν δικαιούνται απαλλαγής όσοι λαμβάνουν υπο-
τροφία από άλλη πηγή.

7. Οι πολίτες τρίτων χωρών δεν έχουν δικαίωμα υπο-
βολής αίτησης για την απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής τελών φοίτησης σε Π.Μ.Σ.

Άρθρο 4
Διαδικασία

1. Η υποβολή των αιτήσεων για δωρεάν φοίτηση σε 
κάθε Π.Μ.Σ. γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας εισδοχής των φοιτητών στο Πρόγραμμα.

2. Η οικονομική κατάσταση των υποψηφίων σε καμία 
περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής στο Π.Μ.Σ.

3. Η εξέταση των αιτήσεων και της συνδρομής των κρι-
τηρίων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποι-
είται από τη Συνέλευση του Τμήματος στην περίπτωση 
μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή από την Επιτροπή Προγράμ-
ματος Σπουδών σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυ-
ματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα. Για την αποδοχή ή απόρριψη 
της αίτησης εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση.

Άρθρο 5
Δικαιολογητικά - Αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση δικαιολογητικών

1. Αίτηση του φοιτητή η οποία επέχει θέση υπεύθυνης 
δήλωσης.

2. Για τη διαπίστωση πλήρωσης της κατά την παρ. 3 
του άρθρου 2 της παρούσας, προϋπόθεσης αριστείας, 
εξετάζεται ο τίτλος σπουδών α’ κύκλου που έχει κατατε-
θεί με το φάκελο του φοιτητή για την εισαγωγή του στο 
Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά 
ο βαθμός του τίτλου σπουδών, ο φοιτητής θα πρέπει να 
προσκομίσει πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή 
άλλο πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η αρι-
στεία σύμφωνα με την εκάστοτε κλίμακα αξιολόγησης 
προκειμένου περί τίτλων σπουδών του εξωτερικού.

3. Αντίγραφα των δηλώσεων E1 και των εκκαθαρι-
στικών (συμπεριλαμβανομένου του εκκαθαριστικού 
ΕΝΦΙΑ), του συνόλου των μελών της οικογένειας του 
αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι 
του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως 
αν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και 
των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον εί-
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ναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά 
την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), των 
δύο τελευταίων οικονομικών ετών για τα οποία, κατά το 
χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκα-
θάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος. Σε περίπτωση διαζευγμένων 
γονέων, προσκομίζει τη δήλωση Ε1 και το εκκαθαριστικό 
του γονέα στον οποίο ο αιτών είναι καταχωρημένος ως 
εξαρτώμενο μέλος (όπως ο όρος προσδιορίζεται στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) ή ήταν καταχωρημέ-
νος πριν την υποβολή φορολογικής δήλωσης αυτοτελώς.

4. (α) Πιστοποιητικό/ά οικογενειακής κατάστασης από 
το Δήμο, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμ-
μένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική εγγραφή 
εκδοθέν/ντα εντός των τελευταίων τριών μηνών.

(β) Πιστοποιητικό σπουδών για τέκνα, τα οποία μετά τη 
συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους φοιτούν 
στη μέση εκπαίδευση, σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευ-
τικό Ίδρυμα της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο του εξωτερι-
κού, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Ι.Ε.Κ.) ή σε Κολέγια ή στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη 
Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. Εάν πρόκειται για εκπαιδευτικό 
ίδρυμα χώρας του εξωτερικού, εκτός των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πιστοποιητικό σπουδών πρέπει 
να είναι θεωρημένο από το Ελληνικό Προξενείο.

(γ) Ιατρική γνωμάτευση των Κέντρων Πιστοποίησης 
Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 
του Ι.Κ.Α., ή των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του 
Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπο-
ρίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ελληνικής Αστυνομίας, για τον ίδιο 
ή για εξαρτώμενο μέλος του νοικοκυριού με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω. Τα εν λόγω δικαιολογητικά θα 
πρέπει να είναι σε ισχύ τη χρονική στιγμή που υποβάλλε-
ται η αίτηση και να προκύπτει η διάρκεια της αναπηρίας 
από αυτά.

(δ) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γο-
νέα, αν ο φοιτητής έχει δηλώσει ορφανός από τον έναν 
ή και τους δύο γονείς.

(ε) Διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι 
διαζευγμένος ή δηλώνει τέκνο διαζευγμένων γονέων.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή, από την οποία 
να προκύπτει ότι δεν έχει κάνει χρήση του δικαιώματος 
απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης σε Π.Μ.Σ. με τη διάτα-
ξη του άρθρου 86 του ν. 4957/2022 και ότι δεν λαμβάνει 
υποτροφία από άλλη πηγή.

5. Η Συνέλευση ή κατά περίπτωση η Επιτροπή Προ-
γράμματος Σπουδών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζό-
μενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 της παρούσας, μπορεί 
να ζητά συμπληρωματικά, όποιο άλλο δικαιολογητικό 
κρίνει απαραίτητο.

6. Η αναζήτηση των ανωτέρω στοιχείων θα γίνεται 
αυτεπάγγελτα από το ηλεκτρονικό αρχείο των αρμοδί-
ων υπηρεσιών βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην 
αίτηση. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι 
δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο διάθεση στοιχείων από 
τους αρμόδιους φορείς ή η αναζήτηση αυτών λόγω ελ-
λείψεων στις αιτήσεις των δικαιούχων, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους 
δικαιούχους στην αίτησή τους.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ   
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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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