
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση 
του έργου «Ανάπτυξη της συμμετοχής των κοι-
νωνικών εταίρων στην ΕΕΚ (πιλοτικό πρόγραμμα 
για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ)» [Development of social 
partnerships in vocational education and training 
(pilot model EPAL)].

2 Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον σχεδιασμό, 
προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της 
ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ (Π.ΕΠΑ.Λ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 19628/Κ3 (1)
Σύσταση Επιτροπής για την παρακολούθηση 

του έργου «Ανάπτυξη της συμμετοχής των κοι-

νωνικών εταίρων στην ΕΕΚ (πιλοτικό πρόγραμ-

μα για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ)» [Development of 

social partnerships in vocational education and 

training (pilot model EPAL)]. 

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

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν,

β) του άρθρου 78 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου 
Μάθησης, ενσωμάτωση 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 Ομο-

σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνο-
γερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

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

δ) της 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),

ε) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών και/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αρ. 122600/Γ1/2019 απόφαση «Διορισμός 
Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κα-
τάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513).

3. Το από 5-5-2020 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου της Προεδρίας της Κυβέρνησης με το οποίο παρέχε-
ται η ενημέρωση ότι το έργο με τίτλο "Development of 
Social Partnerships in Vocational Education and Training 
(Pilot Model EPAL)" έγινε οριστικά δεκτό από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή.

4. Το γεγονός ότι το έργο υλοποιείται από εξωτερικό 
Ανάδοχο κατόπιν επιλογής από τη Γενική Διεύθυνση Με-
ταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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

A) Τη σύσταση και συγκρότηση Επιτελικής Επιτροπής 
στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με σκοπό την επιτελική παρακολούθηση 
του έργου «Ανάπτυξη της συμμετοχής των κοινωνικών 
εταίρων στην Ε.Ε.Κ. (πιλοτικό πρόγραμμα για τα Πρότυπα 
ΕΠΑΛ)».

Μέλη της Επιτελικής Επιτροπής ορίζονται οι παρακάτω 
αναφερόμενοι:

1. Καφετζοπούλου Όλγα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης ΕΕΚ και ΔΒΜ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

2. Καπουτσής Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμε-
νος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Ζαχείλας Λουκάς, Cedefop, Επικεφαλής Τομέα συ-
στημάτων και θεσμών Ε.Ε.Κ.

Β) Τη σύσταση και συγκρότηση Διευρυμένης Επιτρο-
πής Παρακολούθησης στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με σκοπό την παρα-
κολούθηση του έργου «Ανάπτυξη της συμμετοχής των 
κοινωνικών εταίρων στην ΕΕΚ (πιλοτικό πρόγραμμα για 
τα Πρότυπα ΕΠΑΛ)».

Μέλη της Διευρυμένης Επιτροπής ορίζονται οι παρα-
κάτω αναφερόμενοι:

1. Καφετζοπούλου Όλγα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
ως Συντονίστρια.

2. Καπουτσής Ιωάννης, Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ως μέλος.

3. Ζαχείλας Λουκάς, Cedefop, Επικεφαλής Τομέα συ-
στημάτων και θεσμών ΕΕΚ, ως μέλος.

4. Μαυρή Δέσποινα, Συνεργάτης Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, ως μέλος.

5. Μπαμπίλης Δημήτριος, Σύμβουλος Α’ Υ.Π.ΑΙ.Θ., ως 
μέλος.

6. Πιτσικάλης Σταύρος, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. και Συντο-
νιστής της Επιστημονικής Μονάδας «Επαγγελματική εκ-
παίδευση και μαθητεία» και της Επιστημονικής Υπομο-
νάδας «Συντονισμός, Υποστήριξη και Παρακολούθηση 
Επιμορφώσεων», ως μέλος.

7. Βουρκούδης Απόστολος, ΕΠΑΛ Αμερικανικής Γεωρ-
γικής Σχολής, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας, ως μέλος.

8. Πανδής Προκόπης, Επιστημονικός συνεργάτης ΚΑ-
ΝΕΠ-ΓΣΕΕ, εκπρόσωπος της Γενικής Συνομοσπονδίας 
Εργατών Ελλάδας, ως μέλος.

9. Πρίφτης Δημήτριος, Διευθυντής ΚΑΕΛΕ της Ε.Σ.Ε.Ε., 
εκπρόσωπος των εργοδοτικών φορέων, ως μέλος.

10. Συριανός Αθανάσιος, Ελληνική Ζυθοποιία Αταλά-
ντης, εκπρόσωπος των εργοδοτικών φορέων, ως μέλος.

11. Πάντα Ευαγγελία, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ 
Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Διεύθυνσης Σχε-
διασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
ως μέλος.

12. Ανδρεοπούλου Παναγιώτα, ΠΕ06, υπάλληλος του 
Τμήματος Γ’ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων της Δι-
εύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

13. Μελίσσα Ευθαλία, ΠΕ09, υπάλληλος του Τμήματος 
Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτερο-
βάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

Οι Ανδρεοπούλου Παναγιώτα και Μελίσσα Ευθαλία 
αναλαμβάνουν και τη διοικητική υποστήριξη του έργου 
για το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Γ) Έργο της Επιτελικής Ομάδας είναι η τακτική παρακο-
λούθηση της πορείας του έργου, η συμμετοχή σε επιτελι-
κές διασκέψεις με τον Ανάδοχο και τη Γενική Διεύθυνση 
Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επι-
καιροποίηση του χρονοδιαγράμματος και την επίλυση 
θεμάτων σχετικών με το έργο, η ενημέρωση των μελών 
της Διευρυμένης Επιτροπής, η υποβολή προτάσεων και 
η ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας.

Έργο της Διευρυμένης Επιτροπής είναι η παρακολού-
θηση της πορείας του έργου, η συμμετοχή σε διασκέψεις 
για την συζήτηση των παραδοτέων, η ενημέρωση των 
φορέων που εκπροσωπούν στην Επιτροπή, η ανάληψη 
πρωτοβουλιών από τους φορείς που εκπροσωπούν στην 
Επιτροπή για την επιτυχή υλοποίηση του έργου και η 
υποβολή προτάσεων, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από 
την Επιτελική Επιτροπή.

Επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει και από τα πρα-
κτικά της πρώτης συνάντησης, την τελική έγκριση των 
παραδοτέων έχει η Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία έχει συνάψει απευ-
θείας σύμβαση με τον ανάδοχο.

Δ) Οι Επιτροπές θα συνεδριάζουν εντός ωραρίου ερ-
γασίας, μέχρι την περάτωση του έργου χωρίς αμοιβή.

Ε) Οι Επιτροπές θα ολοκληρώσουν το έργο τους στο 
τέλος του 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 19 Φεβρουαρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. Κ3/20216 (2)
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για τον σχεδιασμό, 

προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της 

ίδρυσης Πρότυπων ΕΠΑ.Λ (Π.ΕΠΑ.Λ.). 

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

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 

«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133), όπως ισχύουν,

β) των άρθρων 17, 18,19, 20, 21, 78, των παρ. 1, 2 και 
3 του άρθρου 82 και των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 
169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

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

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

ε) της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμ-
ματειών και/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» 
(Α’ 123), όπως ισχύει,

στ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

3. Την ανάγκη για το σχεδιασμό, ίδρυση, εφαρμογή 
των σκοπών και παρακολούθηση των Πρότυπων Επαγ-
γελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑΛ).

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

α) Συστήνεται και συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μά-
θησης και Νεολαίας, Ομάδα Εργασίας για τον σχεδιασμό, 
προετοιμασία και διαρκή παρακολούθηση της ίδρυσης 
Πρότυπων ΕΠΑ.Λ (Π.ΕΠΑ.Λ.) αποτελούμενη από τους 
κάτωθι:

1. Δημήτρης Μπαμπίλης, Σύμβουλος Α’ Υ.Π.ΑΙ.Θ., ως 
Συντονιστής.

2. Αρχόντω Μπουλάκη, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 
Έργου Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων, ως μέ-
λος.

3. Ρεβέκκα Κρεστενίτη, ΠΕ81, Διευθύντρια Εσπερινού 
ΕΠΑ.Λ. Ραφήνας, ως μέλος.

4. Νινέτα Μωυσή, ΠΕ02, Διευθύντρια Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. 
Κορωπίου, ως μέλος.

5. Σταύρος Πιτσικάλης, Σύμβουλος Β’ Ι.Ε.Π. και Συντο-
νιστής της Επιστημονικής Μονάδας «Επαγγελματική εκ-
παίδευση και μαθητεία» και της Επιστημονικής Υπομο-
νάδας «Συντονισμός, Υποστήριξη και Παρακολούθηση 
Επιμορφώσεων», ως μέλος.

6. Δήμητρα Χαλκιά, Προϊσταμένη Τμήματος Σχεδια-
σμού Πολιτικών για την Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Διεύθυνσης 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
ως μέλος.

7. Ολυμπία Μαραγκού, Προϊσταμένη Τμήματος Μα-
θητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής, της Διεύθυνσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

8. Μαρία Παρασκευοπούλου, Προϊσταμένη Αυτοτε-
λούς Τμήματος Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων 
του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

9. Αδαμάντιος Κυρίμης, ΠΕ 82, συνεργάτης Γενικού 
Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν., ως μέλος.

10. Ευθαλία Μελίσσα, ΠΕ09, υπάλληλος του Τμήματος 
Α’ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Δευτερο-
βάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ., ως μέλος.

11. Χαρίδημος Ζητρίδης, ΠΕ81, Εκπαιδευτικός ΕΠΑ.Λ. 
Άνω Λιοσίων, ως μέλος.

12. Κωνσταντίνα Ψαθά, μόνιμος υπάλληλος της 
Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. για τη γραμματειακή υποστήριξη 
της Επιτροπής.

β) Έργο της Ομάδας Εργασίας, στο πλαίσιο του σχεδι-
ασμού και της εφαρμογής των σκοπών των Πρότυπων 
Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), είναι:

1. Καταγραφή διαδικασιών ίδρυσης σχολικής Μονάδας 
Π.ΕΠΑ.Λ. - κτηριακή υποδομή - υλικοτεχνική υποδομή - 
τεχνολογικός εξοπλισμός εργαστηριών - χρονοπρογραμ-
ματισμός ίδρυσης.

2. Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων στην ΚΕΕ 
για τα θέματα του εκπαιδευτικού Οδηγού και ειδικότερα 
ενδεικτικών κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας, εγγρα-
φής και φοίτησης των μαθητών, επιλογής ειδικοτήτων, 
θεμάτων πρακτικής άσκησης, πλαισίου αξιολόγησης.

3. Διαμόρφωση προτάσεων νέων προτύπων διοίκησης 
και λειτουργίας της σχολικής μονάδας Π.ΕΠΑ.Λ. με την 
ενίσχυση της αυτονομίας και της σύνδεσης της με την 
τοπική κοινωνία.

4. Διαδικασίες στελέχωσης - καταγραφή διαδικασιών 
και χρονοπρογραμματισμός εφαρμογής κατόπιν εξει-
δίκευσης κριτηρίων επιλογής Δ/κών Στελεχών και επι-
λογής εκπαιδευτικών από ΚΕΕ, σύμφωνα με παρ. στ., ζ., 
του άρθρου 7, του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

5. Διαμόρφωση προτάσεων για την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών των Π.ΕΠΑ.Λ. με την συνδρομή των ΑΕΙ.

γ) Το έργο της Επιτροπής, αρχίζει με τη δημοσίευσή 
της σε Φ.Ε.Κ. και θα ολοκληρωθεί στις 30/6/2021. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 22 Φεβρουαρίου 2021

Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   
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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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