
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 73160/Δ6 
Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα Πρότυπα 

και Πειραματικά Σχολεία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 9 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 «Ανα-

βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
β) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119) και ιδίως της παρ. 1 
του άρθρου 1 και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 4,

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ε) του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

στ) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ζ) του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α΄167),

η) της Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» 
(Β’ 2902),

θ) της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3009),

ι) του άρθρου 90 του «Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 

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

ια) του ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 138), όπως ισχύει.

ιβ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

ιγ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

ιδ) του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.1/Γ/275/72309/
Β1/11-6-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

1. Ο θεσμός των Προτύπων και Πειραματικών Σχολεί-
ων έχει εισαχθεί στο Κεφάλαιο Β’ (άρθρα 10 έως και 23) 
του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 111). Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών 
στις οριζόμενες κατά περίπτωση διαδικασίες για την εισα-
γωγή τους σε Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο, οι γονείς/
κηδεμόνες υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, όπως προ-
βλέπεται από την παρ. 9 του άρθρου 18 του ίδιου νόμου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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2. Το σύστημα υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στα 
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, «Σύστημα αιτήσεων 
μαθητών σε Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.», έχει αναπτυχθεί με ιδίους 
πόρους από την Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων, φιλοξενείται από το Ινστιτούτο 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στους διακομιστές του 
και υλοποιείται από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 
Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π. Η συλλογή των αιτήσεων 
πραγματοποιείται από το σύστημα του προηγούμενου 
εδαφίου μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στην οποία οι γο-
νείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία, 
όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας.

3. Στη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής αιτή-
σεων εισαγωγής στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 
εμπλέκονται:

α) οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών που επι-
θυμούν την εισαγωγή τους στα συγκεκριμένου τύπου 
σχολεία και

β) οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων.

Άρθρο 2
Διαδικασία υποβολής αίτησης

1. Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για 
την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία 
είναι ελεύθερο ως προς την πρόσβαση και δεν απαιτεί 
αυθεντικοποίηση. Οι γονείς/κηδεμόνες εισέρχονται στο 
σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr) και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 της παρούσας, στοιχεία. Στην ηλεκτρονική 
φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως ότι με την υποβολή ο/η 
γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα ότι τα υποβαλλό-
μενα στοιχεία είναι αληθή.

Με την υποβολή της αίτησης, ο/η γονέας/κηδεμόνας 
λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
που δήλωσε, αποδεικτικό υποβολής της αίτησης το 
οποίο περιλαμβάνει:

α) Κωδικό αίτησης
β) Κλειδί αίτησης
Με τα δύο αυτά αναγνωριστικά, ο/η γονέας/κηδεμό-

νας έχει πρόσβαση στα στοιχεία της αίτησης που υπέ-
βαλε σε μεταγενέστερο χρόνο. Επιπλέον, οι Διευθυντές 
ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειραματικών Σχο-
λείων έχουν πρόσβαση στο σύστημα μετά τη λήξη της 
προθεσμίας των αιτήσεων χρησιμοποιώντας τα στοιχεία 
σύνδεσης που διαθέτουν στην Ενιαία Πρόσβαση σε Υπη-
ρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για την εισα-
γωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία χωρίς αυ-
θεντικοποίηση των γονέων/κηδεμόνων, καθώς και η 
πρόσβαση στο σύστημα των Διευθυντών ή των Προϊ-
σταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων με 
τη χρήση των στοιχείων σύνδεσης που διαθέτουν στην 
Ενιαία Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου 
Σχολικού Δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρώτη 
παράγραφο του παρόντος, ισχύει αποκλειστικά και μόνο 
για τις αιτήσεις που υποβάλλονται για το σχολικό έτος 
2020-2021. Για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν για τα 
σχολικά έτη 2021-2022 και επόμενα, η αυθεντικοποίηση 

των γονέων/κηδεμόνων και των Διευθυντών ή των Προϊ-
σταμένων των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, θα 
πραγματοποιείται κατά την είσοδό τους στην Ενιαία Ψη-
φιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με τη χρήση 
των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες

Οι γονείς/κηδεμόνες, εισέρχονται στο σύστημα του Ιν-
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την ηλεκτρονική 
υποβολή αίτησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Στην ηλεκτρονική φόρμα ο/η 
γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

Στοιχεία Μαθητή/τριας:
α. Επώνυμο
β. Όνομα
γ. Πατρώνυμο
δ. Μητρώνυμο
ε. Φύλο
στ. Ημερομηνία γέννησης
ζ. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
Στοιχεία Γονέα/Κηδεμόνα:
α. Επώνυμο
β. Όνομα
γ. Ιδιότητα/σχέση με τον μαθητή/τρια
δ. Πατρώνυμο (προαιρετικά)
Στοιχεία Επικοινωνίας:
α. Οδός και αριθμός
β. Πόλη
γ. Ταχυδρομικός κώδικας
δ. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
ε. Σταθερό τηλέφωνο
στ. Κινητό τηλέφωνο
Επιλογή Σχολείων
α. Πρότυπο Σχολείο προτίμησης
β. Πειραματικό Σχολείο προτίμησης
Ο/Η γονέας/κηδεμόνας δύναται να δηλώσει μέχρι ένα 

Πρότυπο Σχολείο ή/και μέχρι ένα Πειραματικό Σχολείο. 
Σε περίπτωση που δηλώσει Πειραματικό Σχολείο, τότε 
έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει και τα εξής στοιχεία:

α. Ύπαρξη ταυτόχρονης αίτησης για δίδυμο ή τρίδυμο 
αδελφό/αδελφή ή υιοθετημένο/η αδελφό/ή που έχουν 
γεννηθεί το ίδιο έτος.

β. Ύπαρξη αδελφού/αδελφής που φοιτά ήδη στο ίδιο 
σχολείο ή στα τυχόν συνδεδεμένα σχολεία και ο οποίος 
δεν φοιτά στην τάξη αποφοίτησης της εκάστοτε ανώτε-
ρης βαθμίδας διασυνδεδεμένων σχολείων.

γ. Εάν ο/η γονέας/κηδεμόνας υπηρετεί με θητεία στο 
επιλεγμένο σχολείο ή τυχόν διασυνδεδεμένο με αυτό 
σχολείο.

Κατά την υποβολή της δήλωσης ο/η γονέας/κηδεμό-
νας δηλώνει υπεύθυνα την ακρίβεια των δηλούμενων 
στοιχείων και η δήλωσή του/της αυτή επέχει θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Μετά 
την υποβολή της αίτησης ο/η γονέας/κηδεμόνας λαμ-
βάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 
δήλωσε, αποδεικτικό υποβολής που φέρει τον κωδικό 
της αίτησης και το κλειδί της αίτησης.
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Άρθρο 4
Διόρθωση αίτησης από τους γονείς/κηδεμόνες

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο/η γονέας/κηδεμόνας 
έχει πρόσβαση στα στοιχεία της υποβληθείσας αίτησης 
κάνοντας χρήση του κωδικού και του κλειδιού που έλα-
βε κατά την υποβολή. Συγκεκριμένα εισέρχεται εκ νέου 
στην φόρμα υποβολής, εισάγει τα δύο αναγνωριστικά 
και το σύστημα εμφανίζει τα στοιχεία της αίτησης. Ο/Η 
γονέας/κηδεμόνας έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει 
και να υποβάλει εκ νέου την αίτηση για την εισαγωγή 
του/της μαθητή/τριας έως τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής των αιτήσεων. Με τη νέα υποβολή ο/η γονέας/
κηδεμόνας λαμβάνει εκ νέου αποδεικτικό υποβολής στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Άρθρο 5
Διαχείριση αιτήσεων 
από τους Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων

Μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, 
οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πει-
ραματικών Σχολείων εισέρχονται στο σύστημα με τους 
προσωπικούς λογαριασμούς που διαθέτουν στην Ενιαία 
Πρόσβαση σε Υπηρεσίες (SSO) του Πανελληνίου Σχολι-
κού Δικτύου. Για τις αιτήσεις που αφορούν τη Σχολική 
τους Μονάδα έχουν δικαίωμα να τροποποιούν στοιχεία 
των αιτήσεων, κατόπιν αιτήματος των γονέων/κηδεμό-
νων, με εξαίρεση τα εξής:

α. Ημερομηνία γέννησης μαθητή/τριας
β. ΑΜΚΑ μαθητή/τριας
γ. Πρότυπο σχολείο προτίμησης
δ. Πειραματικό σχολείο προτίμησης
Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να δηλώνουν για κάθε 

αίτηση:
α. τη μη συμμετοχή του μαθητή/τριας στη διαδικασία, 

λόγω ανάκλησης της αίτησης,
β. αν ο/η υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία των φυ-

σικώς αδυνάτων, κατόπιν κατάθεσης των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.

Οι Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πει-
ραματικών Σχολείων έχουν τη δυνατότητα να εξάγουν 
συγκεντρωτικά στοιχεία των αιτήσεων.

Άρθρο 6
Εξαγωγή και χρήση δεδομένων

Πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγονται έχουν οι 
Διευθυντές ή Προϊστάμενοι των Προτύπων και Πειρα-

ματικών Σχολείων και ο/η διαχειριστής/στρια του συ-
στήματος στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ήτοι 
ο/η Προϊστάμενος/μένη του Τμήματος Διοικητικής Μέ-
ριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης του Ι.Ε.Π.. Με τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, ο/η διαχειριστής/
στρια εξάγει τα στοιχεία των υποβληθεισών αιτήσεων 
και τα διαβιβάζει στη Διοικούσα Επιτροπή Προτύπων 
και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ή την Επιστη-
μονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 
(Ε.Ε.Π.Π.Σ.), κατά περίπτωση, και στα οικεία Επιστημο-
νικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) ή τους Διευθυντές ή 
Προϊσταμένους στην περίπτωση μη συγκρότησης των 
ΕΠ.Ε.Σ. κατά τον κρίσιμο χρόνο διαβίβασης των στοι-
χείων, των σχολείων κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς 
τους. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται 
προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες επι-
λογής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στις παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και τις κατ’ εξουσι-
οδότηση του αρθ. 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) εκδοθεί-
σες υπουργικές αποφάσεις και δεν διατίθενται για καμία 
άλλη χρήση.

Άρθρο 7
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης και των εξετάσεων 
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου και στον 
πίνακα ανακοινώσεων με ευθύνη του οικείου ΕΠ.Ε.Σ., 
διαβιβάζονται στον/στην διαχειριστή/στρια και εισά-
γονται στο σύστημα από τον διαχειριστή/στρια του συ-
στήματος. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα μετά το πέρας 
της διαδικασίας, οι γονείς/κηδεμόνες να εισέρχονται στο 
σύστημα και να ενημερώνονται για το αποτέλεσμα που 
αφορά την αίτησή τους με χρήση του κωδικού και του 
κλειδιού της αίτησης.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Επικρατείας

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ22994 Τεύχος B’ 2260/12.06.2020

*02022601206200004*

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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