
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.350/54/147139/Ε3  
Ρυθμίσεις σχετικά με τις Εφορευτικές Επιτρο-

πές για τη διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας με 

ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρε-

τών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια 

των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτε-

ροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μελών 

Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και 

Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 21 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

2. Τις παρ. 13 και 16 του άρθρου 2 του ν. 2817/2000 
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες και άλλες διατάξεις» (Α’ 78), όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 19 του άρθρου 6 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152).

3. Το άρθρο 207 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανε-
πιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) . 

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

5. Το άρθρο 22 του ν. 4728/2020 «Επείγουσες ρυθμί-
σεις για την αντιμετώπιση των καταστροφικών συνεπει-
ών από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», 
περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α΄186).

6. Το π.δ. 1/2003 «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουρ-
γία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρ-
μοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία 
εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών των συμβουλίων αυτών» (Α΄ 1).

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

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

10. Την υπό στοιχεία  Φ.350/51/139940/Ε3/14.10.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων και Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφο-
φορίας για την εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα υπη-
ρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και των μελών 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)» (Β΄ 4537).

11. Το άρθρο 288 του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών, 
παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 207). 

12. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/545/146944/Β1/27.10.2020 
βεβαίωση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις Εφορευ-
τικές Επιτροπές των άρθρων 22 και 37 του π.δ. 1/2003, 
τα όργανα που εκδίδουν τις διοικητικές πράξεις για τη 
συγκρότηση και λειτουργία τους, την κατάργηση επιτρο-
πών εκλογών, τις επαναληπτικές εκλογικές διαδικασίες, 
την κατάργηση, ανάκληση ή επανάληψη πράξεων που 
έχουν εκδοθεί στo πλαίσιo των εκλογικών διαδικασιών 
με ηλεκτρονική ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευ-
τικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
καθώς και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-
κού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) 
και κάθε σχετική λεπτομέρεια που αφορά τον τρόπο δι-
εξαγωγής τους. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Εφορευτικές Επιτροπές για τη διενέργεια 
εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια 
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Στην έδρα κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης συγκρο-
τείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με απόφαση του 
οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, που 
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν από την 
εκλογή. 

2. Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από: 
α) δύο εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά προτίμηση κλάδου 
πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, που 
υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ισά-
ριθμους αναπληρωτές και β) έναν εκπρόσωπο της πρω-
τοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης που ορίζεται 
με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που οι εκλογείς 
μιας περιοχής ανήκουν σε διαφορετικές πρωτοβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τον εκπρόσωπο ορίζει η 
οργάνωση που έχει τα περισσότερα συνολικά μέλη.

3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται από τα μέλη 
της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής ο Πρόεδρος αυ-
τής και ο Διαχειριστής ψηφοφορίας. Επιπλέον ορίζεται 
ο Γραμματέας της με τον αναπληρωτή του, από υπαλ-
λήλους, εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς, που υπηρετούν 
στην έδρα της Εφορευτικής Επιτροπής.

4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των Εφο-
ρευτικών Επιτροπών σύμφωνα με την παρ. 2 για οποιο-
δήποτε λόγο, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται 
από τρεις υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 
ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά 
προτίμηση κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση 
πληροφορικής, ή/και διοικητικούς με καλή γνώση πλη-
ροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκ-
παίδευσης, με ισάριθμους αναπληρωτές.

5. Σε περίπτωση μη υπόδειξης ή ορισμού ενός των 
μελών, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται νομί-
μως από τα υπόλοιπα δύο μέλη. Σε κάθε περίπτωση οι 
Εφορευτικές Επιτροπές συνεδριάζουν, λειτουργούν και 
λαμβάνουν αποφάσεις νομίμως με την παρουσία δύο 
τουλάχιστον από τα μέλη τους, τακτικών ή αναπληρω-
ματικών. Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποφασίζουν και 
ενεργούν κατά πλειοψηφία, ενώ σε ισοψηφία υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. 

6. Εφόσον μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών παραι-
τηθούν ή δεν εμφανισθούν και εν γένει δεν προσέλθουν 
για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους το χρονικό δι-
άστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης 
συγκρότησής τους μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από 
τη διενέργεια της ψηφοφορίας αντικαθίστανται από 
υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, κατά προτίμηση 
κλάδου πληροφορικής ή με καλή γνώση πληροφορικής, 
ή/και διοικητικούς με καλή γνώση πληροφορικής, που 
υπηρετούν στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με νέα 
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, η οποία εκδίδεται αμελλητί. 

7. Εφόσον μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν προ-
σέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους τις δύο (2) 
ημέρες που προηγούνται της ημέρας διενέργειας της 
ψηφοφορίας και στο εφεξής χρονικό διάστημα, για αντι-
κειμενικούς και απρόβλεπτους λόγους, αναπληρώνονται 
από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση αυτή 
είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, τότε ακολουθείται 
η διαδικασία αντικατάστασης αυτών της παρ. 6.

8. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιασ-
δήποτε απόφασης συγκρότησης των Εφορευτικών Επιτρο-
πών από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, οι Εφορευτικές 
Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6. 

 Άρθρο 3
Εφορευτικές Επιτροπές για τη διενέργεια 
της εκλογικής διαδικασίας με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια 
των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

1. Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαί-
δευσης συγκροτείται τριμελής Εφορευτική Επιτροπή με 
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαί-
δευσης, που εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) ημέρες πριν 
από την εκλογή. 

2. Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποτελούνται από: α) έναν 
Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και 
Ενταξιακής Εκπαίδευσης και, σε περίπτωση έλλειψης, Συ-
ντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών 
(ΠΕ60) ή Δασκάλων (ΠΕ70) ή Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου των κλάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
κατά προτίμηση με καλή γνώση πληροφορικής, που ορί-
ζεται με τον αναπληρωτή του, ως Πρόεδρος, β) ένα μέλος 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού, που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ της έδρας της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, κατά προτίμηση 
με καλή γνώση πληροφορικής, που ορίζεται με τον ανα-
πληρωτή του και γ) έναν εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού 
Προσωπικού Ειδικής Αγωγής, που προτείνεται με τον ανα-
πληρωτή του από την οικεία συνδικαλιστική οργάνωση.

3. Με την απόφαση συγκρότησης ορίζεται, από τα 
μέλη της εκάστοτε Εφορευτικής Επιτροπής και ο Δια-
χειριστής ψηφοφορίας. Επιπλέον ορίζεται ο Γραμματέας 
της με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους μέλη του 
Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπι-
κού ή διοικητικούς που υπηρετούν στην έδρα της Εφο-
ρευτικής Επιτροπής. 

4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η συγκρότηση των Εφο-
ρευτικών Επιτροπών σύμφωνα με την παρ. 2 για οποιο-
δήποτε λόγο, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται 
από τρεις υπαλλήλους, μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
ή Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που υπηρετούν σε 
ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ της έδρας της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Εκπαίδευσης ή/και διοικητικούς, κατά προτίμηση με 
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καλή γνώση πληροφορικής, που υπηρετούν στην οικεία 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με ισάριθμους 
αναπληρωτές. Στην περίπτωση αυτή με την απόφαση 
συγκρότησης ορίζεται από τα μέλη της εκάστοτε Εφο-
ρευτικής Επιτροπής και ο Πρόεδρός της.

5. Σε περίπτωση μη πρότασης ή ορισμού ενός των 
μελών, οι Εφορευτικές Επιτροπές συγκροτούνται νομί-
μως από τα υπόλοιπα δύο μέλη. Σε κάθε περίπτωση οι 
Εφορευτικές Επιτροπές συνεδριάζουν, λειτουργούν και 
λαμβάνουν αποφάσεις νομίμως με την παρουσία δύο 
τουλάχιστον από τα μέλη τους, τακτικών ή αναπληρω-
ματικών. Οι Εφορευτικές Επιτροπές αποφασίζουν και 
ενεργούν κατά πλειοψηφία, ενώ σε ισοψηφία υπερισχύει 
η ψήφος του Προέδρου. 

6. Εφόσον μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών παραιτη-
θούν ή δεν εμφανισθούν και εν γένει δεν προσέλθουν για 
να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης συγκρότη-
σής τους μέχρι και τρεις (3) ημέρες πριν από τη διενέργεια 
της ψηφοφορίας αντικαθίστανται από υπαλλήλους, μέλη 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού ή Ειδικού Βοηθητικού Προσω-
πικού, που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΣΥ της έδρας της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή/και διοικη-
τικούς, κατά προτίμηση με καλή γνώση πληροφορικής, 
που υπηρετούν στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης, με νέα απόφαση του οικείου Περιφερεια-
κού Διευθυντή Εκπαίδευσης, η οποία εκδίδεται αμελλητί. 

7. Εφόσον μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν προ-
σέλθουν να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους τις δύο (2)  
ημέρες που προηγούνται της ημέρας διενέργειας της 
ψηφοφορίας και στο εφεξής χρονικό διάστημα, για αντι-
κειμενικούς και απρόβλεπτους λόγους, αναπληρώνονται 
από τα αναπληρωματικά μέλη. Εάν η αναπλήρωση αυτή 
είναι αδύνατη για τους ίδιους λόγους, τότε ακολουθείται 
η διαδικασία αντικατάστασης αυτών της παρ. 6.

8. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιασ-
δήποτε απόφασης συγκρότησης των Εφορευτικών Επιτρο-
πών από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
εντός των προαναφερόμενων προθεσμιών, οι Εφορευτικές 
Επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμ-
ματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
Ειδικής Αγωγής, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4 και 6. 

Άρθρο 4
Επιτροπές εκλογών 
του άρθρου 28  του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1)

Όταν διεξάγεται εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική 
ψηφοφορία δεν συγκροτούνται οι επιτροπές εκλογών 

της παρ. 1 του άρθρου 28 του π.δ. 1/2003 (Α΄ 1). Στην 
περίπτωση αυτή τα αποτελέσματα των εκλογών απο-
στέλλονται την ίδια ημέρα ηλεκτρονικά και την επόμενη 
ημέρα ταχυδρομικά στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω των Διευθυντών των 
οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. 

Άρθρο 5
Επαναληπτικές εκλογές

Σε περίπτωση που ακυρωθεί ή δεν περατωθεί η δι-
εξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και εν γένει η 
εκλογική διαδικασία σε κάποια Διεύθυνση Εκπαίδευσης 
ή Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης για οποιοδή-
ποτε λόγο, καθορίζεται νέα ημερομηνία διεξαγωγής της 
στη συγκεκριμένη Διεύθυνση το τρίτο Σάββατο του μη-
νός Νοεμβρίου με την ίδια Εφορευτική Επιτροπή ή με 
άλλη, στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται ή δεν μπορεί 
να συνεδριάσει και λειτουργήσει νομίμως η πρώτη, κα-
θώς και με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε στις 
αρχικές εκλογές. 

Άρθρο 6
Ισχύς των διατάξεων 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται και στις 
εκλογικές διαδικασίες που είναι εκκρεμείς κατά την 
έναρξη ισχύος της, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο 
εκκρεμούν. Ειδικά οι Εφορευτικές Επιτροπές, των οποίων 
η συγκρότηση απαιτείται για τη διεξαγωγή των εκκρε-
μών εκλογικών διαδικασιών, συγκροτούνται το πρώτον ή 
ανασυγκροτούνται με βάση τις διατάξεις της παρούσας. 
Αποφάσεις συγκρότησης Εφορευτικών Επιτροπών που 
έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας 
ανακαλούνται με την απόφαση ανασυγκρότησής τους, 
εκτός εάν οι εν λόγω αποφάσεις συγκρότησης είναι σύμ-
φωνες με τις διατάξεις της παρούσας, οπότε θεωρούνται 
νόμιμες. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, κα-
ταργείται κάθε διάταξη που αντίκειται σε αυτή  ή ρυθμίζει 
με διαφορετικό τρόπο θέματα που ρυθμίζει η παρούσα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 29 Οκτωβρίου 2020

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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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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