
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός έναρξης και λήξης του προγράμμα-
τος του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας 
για την περίοδο 2021 - 2022.

2 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζί-
ου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 144546/Κ5 (1)
   Καθορισμός έναρξης και λήξης του προγράμμα-

τος του Μεταλυκειακού έτους - Τάξης Μαθητείας 

για την περίοδο 2021 - 2022.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των περ. α΄ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 40 του 

ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτω-
ση 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 (EEL 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),

β) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133),

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

δ) του 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),

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

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/684/132976/Β1 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, ότι με 
τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας 
των τμημάτων του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μα-
θητείας» και την προστασία της δημόσιας υγείας, λόγω 
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού COVID-19, αποφα-
σίζουμε:

Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη 
Μαθητείας» πραγματοποιούνται: α) «Εργαστηριακό μά-
θημα ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών 
(203) ωρών και β) «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό 
χώρο», συνολικής διάρκειας εκατόν πενήντα έξι (156) 
ημερών στο χώρο εργασίας συμπεριλαμβανομένων των 
ημερών κανονικής άδειας (12 εργάσιμες ημέρες) και των 
ημερών αναρρωτικής άδειας σε ημέρες εκπαίδευσης 
στο χώρο εργασίας.

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητεί-
ας» περιόδου 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν από την 22η 
Νοεμβρίου 2021 τόσο για το «Εργαστηριακό μάθημα 
ειδικότητας» όσο και για το «Πρόγραμμα μάθησης σε 
εργασιακό χώρο». Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού 
έτους - Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 θα ολο-
κληρωθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 του 
άρθρου 169 του ν. 4763/2020. Καταληκτική ημερομηνία 
για έναρξη σύμβασης Μαθητείας ορίζεται η 3η Δεκεμ-
βρίου 2021.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αποκλειστικά για τα τμήματα του «Μεταλυκειακού 
έτους - Tάξη Mαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 ορίζο-
νται τα εξής:

Α. «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας»
1. Το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας στο «Με-

ταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» πραγματοποιείται 
στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ή στα Σχολικά 
Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. Το εργαστηριακό μάθημα μπο-
ρεί να διαρθρώνεται από επιμέρους μαθησιακές ενό-
τητες, διαρκεί συνολικά επτά (7) ώρες και διδάσκεται 
μία (1) ημέρα την εβδομάδα. Το εργαστηριακό μάθημα 
δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των θερινών 
διακοπών. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιείται η 
διδασκαλία κάποιων ωρών για οποιονδήποτε λόγο ή 
προκύπτει αδυναμία ολοκλήρωσης του εργαστηρια-
κού μαθήματος ειδικότητας εντός του προβλεπόμενου 
χρονικού διαστήματος, δύναται με αναμόρφωση του 
ωρολογίου προγράμματος να πραγματοποιούνται έως 
εννέα (9) ώρες εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας 
οι οποίες διδάσκονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα.

2. Ο διδάσκων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης του 
Προγράμματος Σπουδών, δεν δύναται να πραγματοποιεί 
το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας εκτός εκπαιδευτι-
κής μονάδας με εκπαιδευτική επίσκεψη, μέχρι την ολο-
κλήρωση του Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας 
περιόδου 2021 - 2022.

3. Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης των εργα-
στηριακών μαθημάτων της ειδικότητας διά ζώσης, τα 
μαθήματα διδάσκονται σύγχρονα ή ασύγχρονα από 
απόσταση και οι παρουσίες των μαθητευομένων κατα-
γράφονται κανονικά.

4. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου εργαστηριακού 
μαθήματος ειδικότητας του Μεταλυκειακού έτους - Τά-
ξης Μαθητείας, οι μαθητευόμενοι εξετάζονται, όπως πε-
ριγράφεται στο άρθρο 8 της υπ΄ αρ. 119730/23.9.2021 
υπουργικής απόφασης «Κανονισμός λειτουργίας Μετα-
λυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» (Β΄ 4531).

5. Ο/Η Διευθυντής/τρια του ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. και οι διδά-
σκοντες/επόπτες εκπαιδευτικοί φροντίζουν ώστε να 
ληφθούν όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προ-
φύλαξης των μαθητευόμενων, καθώς και των εκπαιδευ-
τικών, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για τους εργα-
στηριακούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών. Επίσης 
φροντίζουν να επισημάνουν σε όλους τους εργοδότες 
των μαθητευομένων να τηρούν πιστά τις οδηγίες του 
ΕΟΔΥ σχετικά με την ασφάλεια των χώρων εργασίας 
αλλά και των μέτρων προστασίας των εργαζομένων και 
στους μαθητευόμενους.

Β. «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο».
1. Το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» 

λειτουργεί εφόσον οι φορείς στους οποίους διεξάγεται 
δεν τελούν υπό προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας 
και λειτουργούν σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους 
και κανόνες για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, οι 
οποίοι έχουν τεθεί σε ισχύ για τους εργαζομένους κάθε 
φορέα. Ο μαθητευόμενος οφείλει να συμμορφώνεται 
στα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται από 
σχετικούς κανονισμούς για το κλάδο εργασίας που μα-

θητεύει. Μη συμμόρφωση τους συνεπάγεται διακοπή 
της μαθητείας του. Επιπλέον οι επόπτες-εκπαιδευτικοί 
κατά τις επισκέψεις τους στους αντίστοιχους χώρους ερ-
γασίας, οφείλουν να συμμορφώνονται στα υγειονομικά 
πρωτόκολλα που προβλέπονται για τους χώρους αυτούς.

2. Το «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» έχει 
διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες εβδομαδιαίως, επιμε-
ρισμένο ισομερώς σε τέσσερις (4) ημέρες, για οκτώ (8) 
ώρες την ημέρα, εξαιρουμένων των εβδομάδων που 
περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού δι-
αστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Κατά 
την περίοδο των σχολικών θερινών διακοπών, η διάρ-
κεια του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο 
μπορεί να αυξηθεί σε σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως, 
επιμερισμένη ισομερώς σε πέντε (5) ημέρες, για οκτώ (8) 
ώρες την ημέρα, λαμβάνοντας υπόψη: α) την αναγκαιό-
τητα ολοκλήρωσης του προγράμματος από όλους τους 
μαθητευόμενους, β) το ωράριο λειτουργίας του εργασι-
ακού χώρου και γ) τη σύμφωνη γνώμη εκπαιδευτικού, 
εργοδότη και μαθητευόμενου.

3. Κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη 
Μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022, μπορεί να γίνει αλ-
λαγή εργοδότη, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ΄ αρ. 
119730/23.9.2021 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός 
λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους - Τάξη Μαθητείας» 
(Β΄ 4531). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του «Με-
ταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2021 - 
2022, κατ’ εξαίρεση αλλαγή εργοδότη μπορεί να γίνει 
δύο (2) φορές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Νοεμβρίου 2021

Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

Αριθμ. 9890 (2)
    Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπη-

ρεσίας του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας Μαλε-

βιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.). 

 Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1.   Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (Α΄ 229).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47), όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 
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«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις».

5. Την υπ’ αρ. 14026/15-05-2017 (ΥΟΔΔ 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού της Κοζυ-
ράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Κρήτης.

6. Την υπ’ αρ. 3420/11-04-2012 (Β΄ 1383) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρή-
της περί έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσί-
ας του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.).

7. Την υπ’ αρ. 60/19-07-2021 (ΑΔΑ: 678ΖΟΛ0Β-3Χ5) 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και 
Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.) περί μερικής τρο-
ποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
εν λόγω Φορέα, καθώς και την υπ’ αρ. 141/09-08-2021 
(ΑΔΑ: ΨΥΦΜΩΛΣ-ΨΒΦ) όμοια του Δημοτικού Συμβου-
λίου Μαλεβιζίου, με την οποία εγκρίθηκε η μερική τρο-
ποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του 
ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ.

8. Το υπ’ αρ. 12/07-10-2021 πρακτικό συνεδρίασης του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Ηρακλεί-
ου, με το οποίο παρέχεται η θετική του γνωμοδότηση 
για την τροποποίηση του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ.

9. Την υπ’ αρ. 2099/12-08-2021 βεβαίωση της Προέ-
δρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ως άνω Ν.Π.Δ.Δ. 
περί ύπαρξης πιστώσεων σε συγκεκριμένους Κ.Α. του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 και αντίστοι-
χης πρόβλεψης στους προϋπολογισμούς των επόμενων 
ετών, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’  αρ. 3420/
11-04-2012 (Β΄ 1383) απόφασης του Γενικού Γραμμα-
τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την 
οποία εγκρίθηκε ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.), 
ως προς το άρθρο 31 (Μέρος 4), συστήνοντας μία (1) 
επιπλέον θέση Δ.Ε. Διοικητικού - Οικονομικού με σχέση 
εργασίας Δημοσίου Δικαίου, το οποίο στο εξής θα έχει 
ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ 4ο
ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

«Άρθρο 31
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1. Οι οργανικές θέσεις του μονίμου προσωπικού του 
Νομικού Προσώπου θα διακρίνονται στις εξής κατηγο-
ρίες:

Α. Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
Β. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).
Γ. Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), λόγω της κατάρ-

γησης θέσεων που έγινε.
Τα προσόντα διορισμού περιγράφονται στο π.δ. 

37α/1987, στο π.δ. 22/1990 και στο π.δ. 50/2001.

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπά-

γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΙ ΤΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος 7
ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ή 
Κοινωνικής Εργασίας 1

ΤΕ Φυσικοθεραπευτών/τριών 1
ΤΕ16 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (προσωρινός) 1

Σύνολο θέσεων ΤΕ 10

2. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπά-
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΙ ΔΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΔΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
ΔΕ Προσωπικού Η/Υ 1
ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων - 
Παιδοκόμων 4

ΔΕ Μαγείρων 1
Σύνολο θέσεων ΔΕ 7

3. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπά-
γονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι 
παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΙ ΥΕ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών 1
ΥΕ Καθαριότητας 
εσωτερικών χώρων 4

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων 1
Σύνολο θέσεων ΥΕ 6

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 23»

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 

8.772,00 ευρώ, για το οικονομικό έτος 2021, που θα καλυ-
φθεί από τον Κ.Α. 10.6011.0001, με τίτλο «Τακτικές Απο-
δοχές μονίμων υπαλλήλων» και τον Κ.Α. 10.6051.0001, με 
τίτλο «Εργοδοτικές Εισφορές μονίμων υπαλλήλων» του 
Προϋπολογισμού του Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ. Για τα επόμενα έτη 
προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους 17.544,00 ευρώ, η οποία 
θα εγγράφεται στους αντίστοιχους προϋπολογισμούς.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’  αρ. 3420/11-04-2012 
(Β΄ 1383) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Κρήτης περί έγκρισης του Οργα-
νισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Οργανι-
σμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας και Παιδείας 
Μαλεβιζίου (Δ.Ο.Κ.Α.Π.ΠΑ.Μ.).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 8 Νοεμβρίου 2021

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ   
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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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