
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 10478/ΓΔ4 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3752/ΓΔ4/

13-01-2021 υπουργικής απόφασης «Οργάνωση 

και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστι-

κής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδα-

σκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 

2020-2021» (Β΄ 68) .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) Του άρθρου 26 «Αντισταθμιστική εκπαίδευση» του 

ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνη-
τικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 14 του ν. 4713/2020 
«Εκσυγχρονισμός της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης και άλλες 
επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Α΄ 147),

(β) της παρ. 16 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 «Δομή 
και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως ισχύει,

(γ) του ν. 2527/1997 «Τροποποίηση και συμπλήρωση 
διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 206), 
όπως ισχύει,

(δ) των άρθρων 31 και 32 του ν. 3528/2007, της παρ. 2
του άρθρου 10 του ν. 4076/2012 (χορήγηση άδειας άσκη-
σης ιδιωτικού έργου με αμοιβή),

(ε) του ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος 
προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 234), όπως ισχύει,

(στ) του ν. 3861/2010  «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112), όπως τροποποιείται και ισχύει,

(ζ) του ν. 4075/2012 «Θέματα κανονισμού ασφάλισης 
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 89), όπως ισχύει,

(η) του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποί-
ηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 265), όπως τροποποιείται και ισχύει, και την παρ. 9, 
του άρθρου 18 του του ίδιου νόμου, περί μετονομασίας 
σε Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6, του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176) και ισχύει,

(θ) του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημο-
σιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» 
(Α΄ 176),

(ι) του άρθρου 55 του ν. 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας 
ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυ-
χικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 201), όπως ισχύει και

(ια) του κεφ. Ε΄ τα άρθρα 53-67 του ν. 4589/2019 «Συ-
νέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 13), όπως ισχύει, και ιδίως της παρ. 6 του άρθρου 
63 αυτού.

2. Τα άρθρα 32, 33 και 34 του π.δ. 18/2018 «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των» (Α΄ 31).

3. 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).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

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

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (A΄ 2).

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή»
(Β΄ 33).
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8. Την υπό στοιχεία 3752/ΓΔ4/13-01-2021 υπουργική 
απόφαση «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων 
αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική 
Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 
2020-2021» (Β΄ 68).

9. Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων και 
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυ-
ντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων 
των διδασκόντων» (Β΄ 1340), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει.

10. Την υπ’ αρ. 329/2005 κοινή υπουργική απόφαση, 
η οποία τροποποίησε και αντικατέστησε την υπ’ αρ. 
845/2003 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1222) «Σύσταση 
Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 210), καθώς και την υπ’ αρ. 
4327/2010 «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 329/2005 (Β΄ 210) 
κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 1387), όπως τροπο-
ποιείται και ισχύει.

11. Την υπό στοιχεία 93813/Γ1/12-06-2015 υπουργι-
κή απόφαση «Συμπλήρωση της υπό στοιχεία  Φ.353.1/ 
324/105657/Δ1/8-10-2002 (Β΄ 1340) υπουργική από-
φαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και 
αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολι-
κών μονάδων και ΣΕΚ των συλλόγων των διδασκόντων» 
(Β΄ 1329).

12. Την υπό στοιχεία 47903/ΕΥΘΥ/495 (Β΄ 1406/2016) 
απόφαση Αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας «Επι-
τελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Τομέα Παιδείας» και αντικατάσταση των 
υπ' αρ. 10756/9-10-2002 κοινής υπουργικής απόφασης
(Β΄ 1343) και υπ' αρ. 17817/28-11-2008 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Β΄ 2514), όπως ισχύουν.

13. Την υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ/1016/
19-12-2018 αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β΄ 3521) υπουργικής απόφα-
σης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό 
στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β΄ 1822) υπουρ-
γικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας 
δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 -
Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρη-
ματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές 
Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστά-
σεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων"» 
(Β΄ 5968).

14. Την υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7-8-2020 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέ-
τησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, 
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» (Β΄ 3344).

15. Τις υπό στοιχεία 3ΕΑ/2019 (12/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ), 
1ΓΕ/2019 (45/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ), 2ΓΕ/2019 (46/2019 
τ.προκ. ΑΣΕΠ) και 1ΓΤ/2020 (3/2020 τ. προκ. ΑΣΕΠ) Προ-
κηρύξεις ΑΣΕΠ.

16. Την υπ’ αρ. 5733/24-12-2020 (39η) απόφαση της 
Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 για 
την εξειδίκευση της "Δράσης (6,8,9).10.1.2.01.15.: Ενι-
σχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των 
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.».

17. Την Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τίτλο «Ενισχυ-
τική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων (ΕΔΕΜ) των ΓΕ.Λ. 
και ΕΠΑ.Λ.», με υπ’ αρ. 96/13-01-2021 (Κωδικός Πρόσκλη-
σης: ΕΔΒΜ141 Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4748) και προϋπολογισμό 
1.505.052,00 ευρώ.

18. Την υπ’ αρ. 39/06-08-2020 πράξη του Δ.Σ. του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

19. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται θα χρη-
ματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με την 
με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/8/3544/Β1/13-01-2021 εισήγη-
ση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε το εδάφιο β της παρ. 17 του άρθρου 
Μόνου της με υπό στοιχεία 3752/ΓΔ4/13-01-2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών 
κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την 
Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχο-
λικό έτος 2020-2021» (Β΄ 68) το οποίο διαμορφώνεται 
ως εξής:

1. «Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενισχυτική Διδασκαλία 
έχουν οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται:

• στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφί-
ων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης [με την επιφύ-
λαξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)] 
των υπό στοιχείων 1ΓΕ/2019 (45/2019 τ. προκ. ΑΣΕΠ) και 
2ΓΕ/2019 (46 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκηρύξεων του ΑΣΕΠ και

• στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ υποψήφιων 
εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) 
της υπό στοιχεία 3ΕΑ/2019 (12 τ. ΑΣΕΠ/2019) προκή-
ρυξης ΑΣΕΠ,

των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ79.01, ΠΕ08, 
ΠΕ89.01 (Α΄ ανάθεση) και ΠΕ81-με προτεραιότητα πρώ-
ην ΠΕ12.02, ΠΕ89.02 (Β΄ ανάθεση) για το Ελεύθερο Σχέ-
διο, ΠΕ81-με προτεραιότητα πρώην ΠΕ12.01, ΠΕ12.02, 
ΠΕ17.01, ΠΕ17.05, ΠΕ89.01 (Α΄ Ανάθεση) και ΠΕ08, 
ΠΕ89.02 (Β΄ ανάθεση) για το Γραμμικό Σχέδιο (προηγού-
νται οι Α΄ Αναθέσεις),

καθώς και οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 (σε περίπτω-
ση εξάντλησης των υποψηφίων κλάδου ΠΕ79.01), που 
περιλαμβάνονται στον αξιολογικό πίνακα Α΄ της Μου-
σικής Ειδίκευσης «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής» 
της υπό στοιχεία 1ΓΤ/2020 (ΑΣΕΠ 3/2020) προκ. του 
ΑΣΕΠ [με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 63 του 
ν. 4589/2019 (Α΄ 13)]».

2. Το «Άρθρο μόνο» αναριθμείται σε «Άρθρο 1».
3. Προστίθενται άρθρα 2 και 3 ως εξής:
«Άρθρο 2
1. Στην περίπτωση που τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμι-
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στικής Εκπαίδευσης (Σ.Κ.Α.Ε.) δεν μπορούν να συγκρο-
τηθούν, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1, δίνεται 
η δυνατότητα σχηματισμού «διαδικτυακών τμημάτων» 
από μαθητές:

α) σχολικών μονάδων της οικείας Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης,

β) σχολικών μονάδων διαφορετικών Διευθύνσεων της 
οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,

γ) σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων διαφορετικών 
Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Τα διαδικτυακά τμήματα συγκροτούνται με απόφαση 
του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
εφόσον αφορούν μόνο σε μαθητές της οικείας Διεύθυν-
σης, από τον Περιφερειακό Διευθυντή, εφόσον αφορούν 
σε μαθητές από πάνω από μία Διεύθυνση Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης, και από τη Γενική Γραμματέα Πρω-
τοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής, εφόσον αφορούν σε μαθητές από πάνω από 
μία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2. Η Συντονιστική Ομάδα Δομών Αντισταθμιστικής 
Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.) της παρ. 8 του άρθρου 1 έχει, 
επίσης, στην αρμοδιότητά της και τα διαδικτυακά τμή-
ματα της περ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

3. Σε επίπεδο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης 
για την περ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συστή-
νεται, με απόφαση του/της οικείου/ας Περιφερειακού/
ης Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, Συντονιστική Ομά-
δα Δομών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), 
η οποία αποτελείται από:

i) τον/την Περιφερειακό/ή Διευθυντή/ντρια, ως Πρό-
εδρο,

ii) τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου της οικείας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τα αντίστοι-
χα διδασκόμενα μαθήματα και

iii) έως δύο (2) άτομα, διοικητικούς υπαλλήλους ή 
εκπαιδευτικούς της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης.

Σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 
για την περ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου συστήνε-
ται, με απόφαση του/της Περιφερειακού/ης Διευθυντή/
ντριας Εκπαίδευσης που αναλαμβάνει τον συντονισμό 
των διαδικτυακών τμημάτων, Συντονιστική Ομάδα Δο-
μών Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Σ.Ο.Δ.Α.Ε.), σύμφω-
να με τα οριζόμενα στην παρ. 3.

4. Για τη λειτουργία των διαδικτυακών τμημάτων ισχύει 
η παρ. 3 του άρθρου 1 της παρούσης.

5. Για τον αριθμό των μαθητών ισχύει το τέταρτο εδά-
φιο της παρ. 13 και η παρ. 14 του άρθρου 1 της παρούσης 
απόφασης.

6. Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών γίνεται σύμφωνα 
με την παρ. 17 του άρθρου 1 της παρούσης από τον 
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην αρμοδιό-
τητα του οποίου έχουν υποβληθεί αιτήσεις συμμετοχής 
από τους περισσότερους μαθητές και εφόσον υπάρχει 
εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η 
πρόσληψη γίνεται από την αμέσως επόμενη Διεύθυνση 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου υπάρχουν περισσό-
τεροι μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό.

7. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του 
άρθρου 1 της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκα-

λία Ειδικών Μαθημάτων διενεργείται μέσω τηλεκπαίδευ-
σης, προς αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, 
όπως τούτο προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Ποικ 69543/31.10.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 4810), όπως εκείνη τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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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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