
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 
κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 
και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτη-
τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων 
των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊ-
όντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 
(Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκατε-
στημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων  - κατόχων 
αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 3054/2002 
(Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών Παρόχου για 
την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217).

2 Κύρωση αναδασμού τενάγων Φιλίππων υπερ 
Σ.Α.Α.Κ. Αμυγδαλεώνα έτους 2001 - 2002

3 Επανίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Postgraduate 
Program in Orthodontics (Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Ορθοδοντικής)» του Τμήματος 
Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία 75264 
ΕΞ 2021/24.06.2021 απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση 
και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη δια-
μόρφωση του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και την προσαρμογή των 
συντελεστών του στις μεταβολές των αντικειμε-
νικών αξιών ακινήτων», που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 2766).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Aριθμ. Α. 1155 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 

κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών 

και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Διαβίβαση στην Ανεξάρτη-

τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων 

των παραστατικών πωλήσεων ενεργειακών προϊ-

όντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 

(Α’ 265), είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., που είναι εγκα-

τεστημένοι σε εγκαταστάσεις οντοτήτων - κα-

τόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 του ν. 

3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσι-

ών Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» 

(Β’ 1217). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως 

προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4646/2019 (Α’ 201),
β) τις διατάξεις των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του 

ν. 3842/2010 (Α’ 58), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστα-
σή τους από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 69 του
ν. 4446/2016 (Α’  240) και του άρθρου 75 του ν. 4472/2017 
(Α’ 74), αντίστοιχα,

γ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),

δ) του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230),

ε) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 
(Α’ 265),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στ) της υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 (Β’ 1217) κοι-
νής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

2. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121, διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126).

4. Την υπό στοιχεία Υ2/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και 
Υφυπουργών» (Β’ 2901).

5. Την υπ’ αρ. 339/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

6. Την υπό στοιχεία Α.1138/12.6.2020 κοινή απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή 
της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του 
χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης 
δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 
(Κ.Φ.Δ.)», (Β’ 2470).

7. Την υπό στοιχεία Α.1035/18.2.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπη-
ρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασί-
ες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης 
στοιχείων» (Β’ 551).

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1166/10.8.2018 απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τεχνικές προδιαγραφές πρωτο-
κόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για τη δια-
βίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των 
Φ.Η.Μ.» (Β’ 3603).

9. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1195/24.10.2018 απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Προδιαγραφές αναβάθμισης 
- ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και 
των αντίστοιχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, 
που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκατα-
στάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προ-
μηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για 
πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα 
του καυσίμου» (Β’ 4861).

10. Την υπό στοιχεία Α.1024/31.1.2020 απόφαση του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Συμπληρωματικές τεχνικές προ-
διαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογρά-
φησης για τη διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό 
σύστημα των Φ.Η.Μ.» (Β’ 317).

11. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1208/9.11.2018 απόφαση 
της Υφυπουργού Οικονομικών «Διαβίβαση δεδομέ-
νων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από 
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, 
σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και 
σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αε-
ρίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 5259).

12. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ.1218/3.12.2018 απόφαση 
του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διασύνδεση των φορολογι-
κών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων 
καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή 

πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των πα-
ραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδια-
γραφών» (Β’ 5562).

13. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/
23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β’ 4738).

14. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), ιδίως 
του άρθρου 41.

15. Την υπ’ αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμμα-
τέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 
αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και 
του Υπουργού Οικονομικών, αντίστοιχα, με θέμα «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

16. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη 
διευκόλυνση των φορολογουμένων ως προς την εκ-
πλήρωση της υποχρέωσης ηλεκτρονικής διαβίβασης 
των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων ενεργει-
ακών προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/ 
2001 (Α’ 265), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-
δων, δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19.

17. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1060/18.3.2021 
κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Διαβίβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), δεδομένων των παραστα-
τικών πωλήσεων ενεργειακών προϊόντων της παρ. 1 του 
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), είτε με τη χρήση 
Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις 
οντοτήτων - κατόχων αδειών των άρθρων 5, 6, 7 και 9 
του ν. 3054/2002 (Α’ 230), είτε με τη χρήση Υπηρεσιών 
Παρόχου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση» (Β’ 1217), 
ως ακολούθως:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Οι ως άνω υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται να 

διαβιβάζουν, ηλεκτρονικά, είτε με τη χρήση Φ.Η.Μ., είτε 
με τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής τιμολό-
γησης, τα δεδομένα των εκδιδόμενων παραστατικών 
πωλήσεων, που αφορούν μόνο πωλήσεις ενεργειακών 
προϊόντων της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, 
με εξαίρεση τις περ. ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ) και κα) της ιδίας 
παραγράφου, εκτός της περίπτωσης του πεπιεσμένου 
φυσικού αερίου CNG».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται είναι, κατ’ ελάχι-

στον, τα ακόλουθα:
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Α) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία χονδρικής 
πώλησης (τιμολόγια):

α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου 
γ) Είδος παραστατικού
δ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού 
ε) Σειρά/αριθμός παραστατικού
στ) Αριθμός εγκατάστασης 
ζ) Είδος καυσίμου
η) Ποσότητα καυσίμου
θ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
ι) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή
Β) Για τα εκδιδόμενα λογιστικά στοιχεία λιανικής πώ-

λησης:
α) Α.Φ.Μ. εκδότη
β) Είδος παραστατικού
γ) Ημερομηνία έκδοσης παραστατικού 
δ) Είδος καυσίμου
ε) Ποσότητα καυσίμου
στ) Αξία συναλλαγής προ Φ.Π.Α.
ζ) Αξία Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τη συναλλαγή 
η) Αριθμός Εγκατάστασης
θ) Σειρά/αριθμός παραστατικού».
3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Εξαιρετικά, οι οντότητες- πωλητές πετρελαίου 

θέρμανσης, καθώς και οι μεταπωλητές πετρελαίου θέρ-
μανσης άνευ αποθηκευτικών χώρων, που διενεργούν 
λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης εκτός της 
εγκατάστασής τους, για τις ποσότητες που διατίθενται 
επί των βυτιοφόρων φορτηγών αυτοκινήτων, υποχρεού-
νται στη διαβίβαση των υπόψη δεδομένων στην Α.Α.Δ.Ε., 
είτε μέσω Φ.Η.Μ. είτε μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλε-
κτρονικής Τιμολόγησης, από την 01/10/2021».

4. Η παρ. 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Η παρούσα ισχύει από την 1/10/2021».
5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται 

η υπό στοιχεία Α.1208/9.11.2018 (Β’ 5259) απόφαση της 
Υφυπουργού Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2021

  Ο Υφυπουργός Οικονομικών 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 69863/3253 (2)
    Κύρωση αναδασμού τενάγων Φιλίππων υπερ 

Σ.Α.Α.Κ. Αμυγδαλεώνα έτους 2001 - 2002 

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

2. Το π.δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης» (Α΄ 237).

3. Την υπό στοιχεία ΔΔ οικ. 1323/06-04-2016 (Β’ 952) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης περί μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων 
επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης.

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 674/
1977 (Α΄ 242).

5. Τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Τοπογραφίας - 
Εποικισμού - Αναδασμού της Διεύθυνσης Αγροτικής Οι-
κονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας 
Καβάλας, αποφασίζουμε:

Κυρώνουμε το νέο κτηματικό καθεστώς που διαμορ-
φώθηκε με τον Αναδασμό «Τενάγη Αμυγδαλεώνα Υπέρ 
Σ.Α.Α.Κ. Αμυγδαλεώνα έτους 2001 - 2002», όπως αυτό 
απεικονίζεται στους συνταχθέντες από την Επιτροπή 
Αναδασμού κτηματολογικούς πίνακες και διαγράμματα 
της περιοχής αυτής.

Η εν λόγω απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού της οικείας Περιφέρειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Καβάλα, 22 Μαρτίου 2021

 Ο Αντιπεριφερειάρχης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 41132 (3)
    Επανίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Postgraduate 

Program in Orthodontics (Πρόγραμμα Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών Ορθοδοντικής)» του Τμήματος 

Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 

Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενι-
κού Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και 
ανασυγκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος Α΄ 
140) και τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).
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3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος» (Α΄ 189) και ιδίως των άρθρων 14 και 15.

5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184).

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

7. Το υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/5-3-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 
(Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)» και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του
ν. 4521/2018 ’’ Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις’’ (Α’ 38)».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809), με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΑΠ.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Την υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-
ΠΨΟ) πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του ΑΠ.Θ., για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οδο-
ντιατρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 452/9-2-2021) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την επανίδρυση του 
αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Postgraduate Program in Orthodontics (Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής)».

13. Την υπ’ αρ. 21647/20-4-2021 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 26/13-4-2021) για την επανίδρυση του 
αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. με τίτλο «Postgraduate Program in 
Orthodontics (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ορθοδοντικής)» του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., 
αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2021 - 2022, του αγγλόφωνου Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας με τίτλο: «Postgraduate 
Program in Orthodontics (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Ορθοδοντικής)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠ.Θ.) 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 
2022 αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Postgraduate Program in Orthodontics 
(Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής)», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το αντικείμενο του αγγλόφωνου Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Postgraduate Program in 
Orthodontics (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ορθοδοντικής)» είναι η εξειδίκευση στις μεθόδους και 
τις εφαρμογές της Ορθοδοντικής επιστήμης. Η Ορ-
θοδοντική είναι η Ειδικότητα της Οδοντιατρικής που 
α-σχολείται με τη διάγνωση των ανωμαλιών της σύγκλει-
σης των δοντιών και του γενικότερου οδοντογναθικού 
συμπλέγματος, καθώς επίσης και της δυσλειτουργίας του 
στοματογναθικού συστήματος. Με την ορθοδοντική πα-
ρέμβαση γίνεται προληπτική, κατασταλτική ή θεραπευ-
τική αγωγή για την αντιμετώπιση των ως άνω ανωμαλιών 
με μετακινήσεις δοντιών ή και με έλεγχο της αύξησης 
του οδοντοπροσωπικού συμπλέγματος με ορθοδοντι-
κές ή ορθοπεδικές δυνάμεις αντίστοιχα. Η Ορθοδοντική 
συμβάλλει επίσης στη διάγνωση και αντιμετώπιση πε-
ριπτώσεων σκελετικών οδοντοπροσωπικών δυσπλασι-
ών, κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών και περιπτώσεων 
ασθενών με συγκλεισιακά προβλήματα των οποίων η 
αντιμετώπιση απαιτεί συνεργασία με άλλες ειδικότητες 
ή γνωστικά αντικείμενα της Οδοντιατρικής και Ιατρικής.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40391Τεύχος B’ 3132/19.07.2021

Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης, την 
ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και την ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκρι-
μένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες 
ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του 
πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, κα-
θώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνο-
γνωσίας, μεθοδολογικών εργαλείων και ερευνητικών 
αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστη-
ριοποιείται το κάθε Τμήμα. Συγκεκριμένα, σκοπός του 
παρόντος Προγράμματος είναι η εξειδίκευση στις μεθό-
δους και τις εφαρμογές της Ορθοδοντικής επιστήμης και 
η κατάρτιση πτυχιούχων οδοντιάτρων σε εξειδικευμέ-
να ή/και νέα γνωστικά αντικείμενα και στην αντίστοιχη 
έρευνα, έτσι ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση και 
προαγωγή της επιστημονικής σκέψης, στην ανάπτυξη 
της επιστήμης της Ορθοδοντικής, στην παροχή υψηλού 
επιπέδου οδοντιατρικής περίθαλψης, στην εκπαίδευση 
του πληθυσμού σε θέματα στοματικής υγείας, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της επιστή-
μης και της κοινωνίας.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια του 
«Π.Μ.Σ. στην Ορθοδοντική», του «Π.Μ.Σ. στην Οδοντια-
τρική – Κατεύθυνση Ορθοδοντικής» και του Π.Μ.Σ. «Ορ-
θοδοντική» που λειτούργησαν την περίοδο 1994-2021 
και έχουν ήδη συμβάλει αποφασιστικά στην αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, της έρευνας 
και της παροχής υπηρεσιών στο αντικείμενο της Ορθο-
δοντικής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Post-graduate Program 
in Orthodontics (Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Ορθοδοντικής)» είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης 
υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Τομέα 
της Ορθοδοντικής. Εκμεταλλευόμενο την εμπειρία που 
αποκτήθηκε από τη λειτουργία των διαφόρων Π.Μ.Σ. 
στην Ορθοδοντική κατά τη διάρκεια των ετών 1994-
2021, σκοπεύει να καλύψει ακόμη πιο εύστοχα ανάγκες 
για εξειδικευμένους οδοντιάτρους στον τομέα της Ορ-
θοδοντικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Master of Science in Orthodontics 
(Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδοντικής)».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ες:
1. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής Πανεπιστημί-

ων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
2. Πτυχιούχοι Τμημάτων Οδοντιατρικής ομοταγών 

αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (Έλληνες/-
ίδες ή αλλοδαποί/-ές), εφόσον ο τίτλος σπουδών του 
πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν να εγ-
γραφούν ως υπεράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε επτά (7) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η ολο-
κλήρωση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης εξαρτάται, 
τόσο από τη συγκέντρωση του απαραίτητου αριθμού 
πιστωτικών μονάδων (ECTS), σύμφωνα με το πρόγραμμα 
μαθημάτων, όσο και από τη συγγραφή και έγκριση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.), όπως 
αυτά αναγράφονται αναλυτικά στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. Ο κάθε κύκλος σπουδών 
ξεκινά ανά τρία έτη.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες - 
Γλώσσα διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι διακόσιες 
δέκα (210). Συγκεκριμένα, για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. 
οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες, πρέπει να συγκε-
ντρώσουν, κατ’ ελάχιστον:

- Είκοσι δύο (22) ECTS από την παρακολούθηση των 
γενικών μαθημάτων.

- Εκατόν εξήντα οκτώ (168) ECTS από την παρακολού-
θηση των ειδικών μαθημάτων και της κλινικής άσκη-
σης [μέχρι δέκα (10) ECTS μπορούν να επιλέγουν από 
μαθήματα άλλων Π.Μ.Σ. του Τμήματος Οδοντιατρικής 
του ΑΠ.Θ.].

- Είκοσι (20) ECTS από τη συγγραφή της Μ.Δ.Ε.
Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των ασκήσεων 

είναι υποχρεωτική.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. και η γλώσσα συγ-

γραφής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας είναι 
η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων (τόσο των Ελλήνων/-ίδων υπηκό-
ων ή υπηκόων άλλων χωρών της Ε.Ε., όσο και των υπη-
κόων χωρών εκτός της Ε.Ε.) στο πρόγραμμα ορίζεται σε 
δέκα (10) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες ανά κύκλο 
σπουδών.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (έκτακτη συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 3063/28-4-2021) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς 
και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστη-
μίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων/-ουσών και επισκέπτες 
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διδάσκοντες/-ουσες (καταξιωμένοι/-ες επιστήμονες, επι-
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέ-
χεται από το Τμήμα Οδοντιατρικής του ΑΠ.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υλικοτεχνική υποδομή και οι ειδικές εγκαταστάσεις των 
Αιθουσών, Εργαστηρίων και Κλινικών των κτιρίων του 
Τμήματος Οδοντιατρικής και του Μανδαλίδειου Κέντρου 
Οδοντιατρικών Ερευνών.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021 - 2022 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025 - 2026.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας - Τέλη φοίτησης

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017, 
ανέρχεται συνολικά σε διακόσιες πενήντα τρεις χιλιάδες 
διακόσια ευρώ (253.200,00 €) και αναλύεται ως ακολού-
θως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού

10.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές

0,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 40.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ.

0,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς λόγους

0,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
ΠΜΣ

30.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του 
ΠΜΣ

25.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

21.740,00 €

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

35.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευ-τικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου, κ.λπ.).

1.500,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(30% από όλα τα έσοδα)

75.960,00 €

12. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος 
(Παρακράτηση από τα Νοσήλια: 
εποπτεία 7%)

14.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 253.200,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από Νο-
σήλια και τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 
τριών χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (3.800,00 €) ανά εξά-
μηνο σπουδών για τους/τις Έλληνες/-ίδες υπηκόους ή 
τους/τις υπηκόους χωρών της Ε.Ε. Για τους/τις υπηκόους 
χωρών εκτός Ε.Ε., το ως άνω ποσό διπλασιάζεται, δηλαδή 
ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 
(7.600,00 €) ανά εξάμηνο σπουδών.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα από-
φαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 13 
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 30 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
    Στην υπό στοιχεία 75264 ΕΞ 2021/24.06.2021 απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και 
ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας για τη διαμόρφωση 
του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 
και την προσαρμογή των συντελεστών του στις μετα-
βολές των αντικειμενικών αξιών ακινήτων», που δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 2766), 
γίνονται στην πρώτη στήλη της σελίδας 36450, οι εξής 
διορθώσεις:

α) από το εσφαλμένο:
«8. Παναγιώτη Κουβέλη του Ευαγγέλου, υπάλληλο της 

Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Πε-
ριουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. και Π.) της Α.Α.Δ.Ε., που υπηρετεί 
στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού Οικονομικών, ως 
μέλος».

στο ορθό:
«8. Παναγιώτη Κουβέλη του Ευαγγέλου, που υπηρετεί 

σε θέση Συνεργάτη στο Ιδιαίτερο Γραφείο του Υπουργού 
Οικονομικών, ως μέλος».
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β) από το εσφαλμένο:

«12. Μαρία Μενούνου του Ηλία, υπάλληλο της Δ.Ε.Φ.Κ. 

και Π. της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος».

στο ορθό:

«12. Μαρία Μενούνου του Ηλία, Προϊσταμένη της 

Δ.Ε.Φ.Κ.&.Π. της Α.Α.Δ.Ε., ως μέλος.

γ) από το εσφαλμένο:
«13. Άννα Αδάμ-Κόλια του Βασιλείου, υπάλληλο της 

ως άνω Διεύθυνσης, ως μέλος».
στο ορθό:
«13. Άννα Αδάμ-Κόλλια του Βασιλείου, Προϊσταμένη 

του Α’ Τμήματος της ως άνω Διεύθυνσης, ως μέλος». 

 (Από το Υπουργείο Οικονομικών)   
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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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