
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 125772/Ζ1/28.7.2016 
κοινής υπουργικής απόφασης «Επιτροπή Ελέγχου 
Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και 
Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Ενστά-
σεων Διδακτικών Συγγραμμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2433).

2 Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-
κών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου, στις διατάξεις του άρ-
θρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

3 Υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής 
Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-
πιστημίου, στις διατάξεις του άρθρου 46 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4 Υπαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 
Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου, στις διατάξεις του άρθρου 46 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

5 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ENA με διακριτικό τίτλο «COSMODATA 
K.Δ.Β.Μ 1» του φορέα «ΑΙΚ. ΛΙΑΚΟΥ - ΚΩΝ. ΒΛΑ-
ΧΟΣ Ο.Ε.».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 47766/Z1 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 125772/Ζ1/28.7.2016 

κοινής υπουργικής απόφασης «Επιτροπή Ελέγ-

χου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων 

και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου και Εν-

στάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων», όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2433).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 37 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

2. Το ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησι-
αστικής Εκπαίδευσης» (Α’ 14).

3. Το ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

13 Μαΐου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1920

22239



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22240 Τεύχος B’ 1920/13.05.2021

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

6. Το άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) 
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄133).

7. Το 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).

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

10. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

13. Την υπό στοιχεία 169/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

14. Την υπό στοιχεία 125772/Ζ1/28.7.2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης 
Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγματολη-
πτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμά-
των», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2433 - Διορθ. 
σφαλμ. στο Β΄ 3138).

15. Την υπό στοιχεία 125766/Ζ1/28.7.2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων και 
διαδικασίας επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτι-
κών συγγραμμάτων από τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και 
Α.Ε.Α.». (Β’ 2433 - Διορθ. σφαλμ. στο Β΄ 3138).

16. Την υπό στοιχεία 125768/Ζ1/28.7.2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων κοστολόγησης 
Διδακτικών Συγγραμμάτων» (Β’ 2433 - Διορθ. σφαλμ. 
στο Β΄ 3138).

17. Την υπό στοιχεία 149937/Z1/4.11.2020 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας δι-
ανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτη-
τές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά 
με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφορι-
ακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 4838)

18. Την υπό στοιχεία 31414/Ζ1/18.03.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας 
διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους 
φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα 
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πλη-
ροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021» (Β’ 1068).

19. Την υπό στοιχεία Φ.1/76244/Β3/30.6.2010 υπουργι-
κή απόφαση «Περί καθορισμού των προϋποθέσεων και 
της διαδικασίας δωρεάν προμήθειας και επιλογής διδα-
κτικών συγγραμμάτων από τους φοιτητές ή σπουδαστές 

των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. και της πληρωμής των δικαιούχων 
εκδοτών» (Β’ 957), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, όπως βεβαιώνεται με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/198/35765/Β1/30-3-2021 εισήγηση, σύμφωνα με 
το άρθρο 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 125772/Ζ1/28.7.2016 
κοινή υπουργική απόφαση «Επιτροπή Ελέγχου Κοστο-
λόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων και Επιτροπή Δειγ-
ματοληπτικού Ελέγχου και Ενστάσεων Διδακτικών Συγ-
γραμμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2433), 
ως εξής:

«Το προβλεπόμενο στις διατάξεις της τελευταίας πε-
ρίπτωσης της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία 
125772/Ζ1/28.7.2016 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Επιτροπή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγ-
γραμμάτων και Επιτροπή Δειγματοληπτικού Ελέγχου 
και Ενστάσεων Διδακτικών Συγγραμμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 2433), ποσοστό επί των 
διανεμηθέντων συγγραμμάτων για το οποίο η Επιτρο-
πή Ελέγχου Κοστολόγησης Διδακτικών Συγγραμμάτων 
διενεργεί έλεγχο προσδιορισμού του κόστους, μειώνεται 
σε 5% με ελάχιστο αριθμό ελέγχων τους 50. Η μείωση 
αυτή ισχύει αποκλειστικά για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Παιδείας
Οικονομικών και Θρησκευμάτων 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ 

I

   Αριθμ. 47660/Ζ1 (2)
Υπαγωγή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-

κών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Με-

σογειακού Πανεπιστημίου, στις διατάξεις του άρ-

θρου 46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

β) Των άρθρων 1-3 της παρ. 8 του άρθρου 59 και του 
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622’2019 (Α’ 133).
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δ) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70),

ε) 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).

στ) Του π.δ. 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 - Διόρθ. Σφαλμ. Α’126).

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

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

θ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας,Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

ι) Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

2. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 22η/27-02-2020) 
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Μηχανολόγων της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου Μηχανικών (συνέλευση 
16/27-01-2020).

3. Το υπό στοιχεία 76582/Ζ1/18-06-2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανά-
πτυξης της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου 
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για 
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις 
παραπάνω διατάξεις.

4. Το υπό στοιχεία 20990/31-03-2021 έγγραφο της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφω-
να με το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής διατυ-
πώνει ομόφωνα γνώμη αναφορικά με την υπαγωγή του 
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχα-
νικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στις 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46, του ν. 4485/2017.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/215/39904/Β1 εισήγηση του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την οποία, από την έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεδομέ-
νου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου 
τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master), στην ειδικότητα του εν λόγω Τμήματος, επιπέ-
δου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, 
διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου 

και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επι-
πέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήμα-
τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021 

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

I

    Αριθμ. 47710/Ζ1 (3)
Υπαγωγή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχα-

νικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής 

Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανε-

πιστημίου, στις διατάξεις του άρθρου 46 του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

β) Των άρθρων 1-3 της παρ. 8 του άρθρου 59 και του 
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

ε) 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).

στ) Του π.δ. 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 - Διόρθ. Σφαλμ. Α’ 126).

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

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

θ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας,Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

ι) Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33).

2. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 22η/27-02-2020), 
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ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πα-
νεπιστημίου (συνέλευση 15/11-02-2020).

3. Το υπό στοιχεία 76545/Ζ1/18-06-2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανά-
πτυξης της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου 
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για 
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις 
παραπάνω διατάξεις.

4. Το υπό στοιχεία 20990/31-03-2021 έγγραφο της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμ-
φωνα με το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής δι-
ατυπώνει ομόφωνα γνώμη αναφορικά με την υπαγωγή 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Με-
σογειακού Πανεπιστημίου στις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 46, του ν. 4485/2017.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/213/39902/Β1 εισήγηση του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
σύμφωνα με την οποία, από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτι-
κού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεδομένου ότι αφορά 
στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών 
μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικό-
τητα του εν λόγω Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μη-
χανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, 
οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου 
σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), 
στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού 
και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021 

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

I

    Αριθμ. 47673/Ζ1 (4)
Υπαγωγή του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής 

Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογει-

ακού Πανεπιστημίου, στις διατάξεις του άρθρου 

46 του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

β) Των άρθρων 1-3 της παρ. 8 του άρθρου 59 και του 
άρθρου 65 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή Ανώτατης 
Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και 
Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12).

γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

ε) 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).

στ) Του π.δ. 83/2019 Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 - Διόρθ. Σφαλμ. Α’ 126).

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

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

θ) Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας,Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’  31).

ι) Την υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’  33).

2. Την απόφαση της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 19η/28-01-2020), 
ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος 
Γεωπονίας, της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελ-
ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (συνέλευση 10/
21-01-2020).

3. Το υπό στοιχεία 76569/Ζ1/18-06-2020 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανά-
πτυξης της Γενικής Δ/νσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. προς τον Πρόεδρο του Ανώτατου Συμβουλίου 
της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) για 
την πλήρωση των κριτηρίων της παρ. 1 του άρθρου 46 
του ν. 4485/2017 και την υπαγωγή του Τμήματος στις 
παραπάνω διατάξεις.

4. Το υπό στοιχεία 20990/31-03-2021 έγγραφο της 
Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), σύμφω-
να με το οποίο το Ανώτατο Συμβούλιο της Αρχής διατυ-
πώνει ομόφωνα γνώμη αναφορικά με την υπαγωγή του 
Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στις διατά-
ξεις της παρ. 1 του άρθρου 46, του ν. 4485/2017.

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/214/39903/Β1 εισήγηση του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) του προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την οποία, από την έκδοση της πα-
ρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., δεδομέ-
νου ότι αφορά στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου 
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τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated 
master), στην ειδικότητα του εν λόγω Τμήματος, επιπέ-
δου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, 
διαπιστώνεται:

Ότι η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 
σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Γεωπονίας της 
Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου, οδηγεί στην απονομή ενιαίου 
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επι-
πέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήμα-
τος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Προσόντων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Απριλίου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

I

    Αριθμ. 49140/K6 (5)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου ENA με διακριτικό τίτλο «COSMODATA 

K.Δ.Β.Μ 1» του φορέα «ΑΙΚ. ΛΙΑΚΟΥ - ΚΩΝ. ΒΛΑ-

ΧΟΣ Ο.Ε.». 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-

θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, παράγραφος Θ 
(Α’ 222).

2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του 
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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), όπως η παρ. δ’ προστέθηκε 
με το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθ-
μίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις 
συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και 
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητή-
ματα (Α’ 48).

3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις 
(Α’ 193).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη 
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την 
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 6030).

6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων 
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο της παραγράφου Θ του ΠΡΩΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 
του ν. 4093/2012» (Β’ 6030).

7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31), όπως ισχύει.

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ 513) από-
φαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Την υπό στοιχεία 3779/Γ2/13.01.2021 (ΑΔΑ: 
6ΖΙΑ46ΜΤΛΗ-ΙΥΖ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύν-
σεων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματείας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων».

12. Την υπό στοιχεία 3789/Γ2/13.01.2021 (ΑΔΑ: 
64ΟΗ46ΜΤΛΗ-ΥΤΡ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμη-
μάτων στις οργανικές μονάδες της Γενικής Γραμματεί-
ας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου 
Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

13. Την υπό στοιχεία 10267/Γ2/28.01.2021 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τοποθέ-
τηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες της Γενικής 
Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, 
Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων.

14. Την υπό στοιχεία Κ1/107460/19-08-2020 αίτηση 
του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΙΚ. ΛΙΑΚΟΥ - 
ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
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15. Τη θετική διατύπωση γνώμη του Δ.Σ. του Εθνι-
κού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ-
γελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς 
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 
4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό 
στοιχεία ΔΑ/4101/12-02-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ. 
435/11-02-2021 συνεδρίασης.

16. Την υπό στοιχεία Κ6/42822/13-04-2021 δήλωση 
του αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΙΚ. 
ΛΙΑΚΟΥ - ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» ότι επιθυμεί την εξέταση 
της υπό στοιχεία Κ1/107460/19-08-2020 αίτησής του, 
όπως έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ενα με διακριτικό τίτλο «COSMODATA Κ.Δ.Β.Μ 1» και 
κωδικό 211 + AΠ, στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία 
«ΑΙΚ. ΛΙΑΚΟΥ - ΚΩΝ. ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.» με δομή στη διεύθυν-
ση ΓΡ. ΣΑΚΚΑ 7, ΤΚ.45332, ΙΩΑΝΝΙΝΑ, με δυναμικότητα 
29 άτομα και χωρίς ΑμεΑ.

Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/4101/ 
12-02-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π περί θε-

τικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των 
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Σύμφωνα με τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), η χορήγηση της παρού-
σας άδειας υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των 
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε 
Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, 
με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω 
προσαρμογής τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως 
τις 30.11.2021. 

Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται οι άδειες 
των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο 
(2), που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Απριλίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ     





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22246 Τεύχος B’ 1920/13.05.2021

*02019201305210008*

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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