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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1614/Υ1/
08.01.2020 απόφασης “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και «Με
εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς,
στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός
κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων” (Β’ 8).

2

Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κατά το διδακτικό
έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 152504/Υ1
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1614/Υ1/
08.01.2020 απόφασης “Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» και
«Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς
και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων” (Β’ 8).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 13, της παρ. 2 και 3 του άρθρου 35, την
παρ. 2 του άρθρου 41, τις παρ. 8 και 9 του άρθρου 116
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133),
2. την παρ. 1 του άρθρου 174 του ν. 4635/2019, «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),
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3. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),
4. την παρ. 3 του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45),
5. του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΙΑ (ΨΗΦΙΑΚΗ - ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
του ν. 4727/2020 (Α΄ 184),
6. του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),
7. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες» (Α΄ 145),
8. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31) και ιδίως των
άρθρων 16, 18 και 19, όπως αυτά διαμορφώθηκαν με
το π.δ. 90/2021 (Α΄ 209),
9. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
10. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
11. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
12. της υπ’ αρ. 62564/04-06-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-Κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για
τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
(ΕΠΑ) 2021-2025» (Β’ 2442),
13. της υπό στοιχεία ΔΟΑ/οικ.8638/26-03-2013 (Α.Δ.Α.:
ΒΕ2ΨΧ-ΙΔ7) εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
14. της υπ’ αρ. 2/68471/0026/12-07-2013 (Α.Δ.Α.:
ΒΛ4ΙΗ-ΩΓΟ) εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών
«Ομογενοποίηση υπογραφής αποφάσεων ανάληψης
υποχρεώσεων»,
15. της υπ’ αρ. 2/45897/0026/14-06-2017 (Α.Δ.Α.:
65ΟΦΗ-36Κ) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του
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Κράτους «Παροχή οδηγιών επί των διατάξεων του
ν. 4270/2014»,
16. της υπό στοιχεία ΔΙΔΔΑ/οικ. 39129/13-11-2019
(Α.Δ.Α.: 649346ΜΤΛ6-907) εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ή δικαιώματος
υπογραφής στους Γενικούς/Υπηρεσιακούς Γραμματείς
και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων των
Υπηρεσιών των Υπουργείων».
Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/778/152412/Β1/24-11-2021
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, από την οποία προκύπτει ότι από την
παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή του κρατικού προϋπολογισμού.
Γ. Την ανάγκη ενίσχυσης της εσωτερικής αποκέντρωσης, της απλούστευσης των διαδικασιών και του αισθήματος ατομικής ευθύνης των στελεχών στο Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, του περιορισμού του φόρτου εργασίας σε επίπεδο κυβερνητικών οργάνων του,
καθώς και της διασφάλισης της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου και της
ταχείας διεκπεραίωσης των υποθέσεών του.
Δ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. την αντικατάσταση της παρ. 60 του άρθρου 5 της
υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 απόφασης ως εξής:
Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
μεταβιβάζουμε το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή
Υπουργού»:
α. Αποφάσεις ανακατανομής/μεταφοράς των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων που
αφορούν στην εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν τον
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων αρμοδιότητας
του Υπουργείου, στη δημόσια ληψοδοσία, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις.
β. Οδηγίες που αφορούν στην κατάρτιση, εκτέλεση
και την εν γένει διαχείριση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς του Τομεακού Προγράμματος
Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Β. Την αντικατάσταση της παρ. Β του άρθρου 8 της
υπό στοιχεία 1614/Υ1/08-01-2020 απόφασης ως εξής:
Β) i. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο του Τμήματος
Α΄ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.), Ενεργοποίησης και Αξιολόγησης Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) της Διεύθυνσης Δημοσίων
Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή Υπουργού»:
α) αποφάσεις ανακατανομής των ετήσιων πιστώσεων
μεταξύ των έργων/μελετών του εγκεκριμένου Π.Δ.Ε.,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) αποφάσεις ολοκλήρωσης έργων του Τ.Π.Α. του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με
τις προβλέψεις στο «Σύστημα Διαχείρισης και ΕλέγχουΚανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα
του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)».
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ii. Μεταβιβάζουμε στον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ’ Παρακολούθησης και Ελέγχου Έργων Τομεακού
Προγράμματος Ανάπτυξης (Τ.Π.Α.) της Διεύθυνσης
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων το δικαίωμα να υπογράφει «Με εντολή
Υπουργού» γνώμες, όπως αυτές προβλέπονται στο «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-Κανόνες επιλεξιμότητας
δαπανών για τα προγράμματα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ)».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
I

Αριθμ. 152387/ΓΔ5
(2)
Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) κατά το διδακτικό
έτος 2021-2022.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 111 του ν. 4821/2021 «Εκσυγχρονισμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και
ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 134).
2. Τις διατάξεις του κεφ. Ε’ (άρθρα 53 έως 67) του
ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 13).
3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
4. Τo π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 55254/9.9.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και
Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων
και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μετα-
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λυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά
Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου
Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων
ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών
δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών,
της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους
2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187).
8. Την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022» (Β’ 4188).
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του
Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν,
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/776/151630/Β1/
23-11-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους
2021-2022, δύναται να προσλαμβάνονται, με απόφαση
του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ή
μειωμένου ωραρίου με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού
δικαίου τρίμηνης διάρκειας, για τις περιπτώσεις που:
α) μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με τη
μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 να
παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/9.9.2021 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και
Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας
(Β’ 4187) και την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή
απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων (Β’ 4188) και β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται
με τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς με αυτόν.
2. Οι προσλήψεις της περ. α’ της παρ. 1 διενεργούνται σε συγκεκριμένη περιοχή πρόσληψης, η οποία
καθορίζεται από το αρμόδιο όργανο, με απόφαση του
οποίου έχουν συγκροτηθεί τα διαδικτυακά τμήματα για
την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
σε μαθητές/τριες της περ. 1Β του άρθρου 1 της υπό
στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινής απόφασης της
Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 4188). Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές, οι
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οποίοι θα απασχοληθούν για την παροχή εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης, τοποθετούνται με απόφαση του οικείου
Διευθυντή Εκπαίδευσης σε σχολική μονάδα της περιοχής
πρόσληψης, σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία
100548/ΓΔ5/13.8.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας (Β’ 3785),
και προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας σε
αυτή, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση
πρόσληψης.
3. Οι συμβάσεις της παρ. 1 δύνανται να ανανεώνονται
για ισόχρονη διάρκεια, με συμφωνία του προσωρινού
αναπληρωτή ή μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., εφόσον κατά την
αυτοδίκαιη λήξη τους εξακολουθεί να υφίσταται η ανάγκη κάλυψης του κενού, για το οποίο διενεργήθηκε η
πρόσληψη. Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας,
καθώς και κατά την ανανέωσή της, το ελληνικό Δημόσιο
εκπροσωπείται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, στην
αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η περιοχή πρόσληψης.
4. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., οι οποίοι
προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές σύμφωνα με την παρ. 1 και για οποιονδήποτε λόγο δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην ανακοίνωση της πρόσληψης
ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και στη συνέχεια παραιτούνται, αποκλείονται από τις μεταγενέστερες προσλήψεις
που διενεργούνται σύμφωνα με την ίδια παράγραφο.
5. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. που
προσλαμβάνεται ως προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, παραμένει εγγεγραμμένος στους
οικείους τελικούς αξιολογικούς πίνακες και δύναται
να διοριστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους
2021-2022. Εάν κληθεί να διορισθεί σε κενή οργανική
θέση κατά τη διάρκεια της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, υποχρεούται να παραμείνει στη
θέση στην οποία είναι τοποθετημένος ως προσωρινός
αναπληρωτής έως τη λήξη της. Υποψήφιος εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π., που προσλαμβάνεται ως
προσωρινός αναπληρωτής, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν
είναι διαθέσιμος για πρόσληψη, σύμφωνα με τις κατά
περίπτωση ισχύουσες διατάξεις, κατά τη διάρκεια ισχύος
της οικείας σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
6. Ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός ή το μέλος Ε.Ε.Π. ή
Ε.Β.Π. που προσλαμβάνεται σύμφωνα με την παρ. 1, διατίθεται, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε κενή θέση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του είτε δια ζώσης
είτε στο πλαίσιο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, εφόσον
κατά τη διάρκεια της σύμβασης εργασίας του ο εκπαιδευτικός, τον οποίο αναπληρώνει, επιστρέψει στη θέση,
στην οποία έχει τοποθετηθεί.
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 24 Νοεμβρίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5451/24.11.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02054512411210004*

