
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28270/Δ6/
14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή μαθητών/τριών 
και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πειραμα-
τικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό έτος 
2022-2023» (Β’ 1144).

2 Σύσταση και συγκρότηση οργάνων σε κεντρικό 
και περιφερειακό επίπεδο για τη δοκιμασία ει-
σαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και την κλήρωση 
στα Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 44602/Δ6 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 28270/Δ6/

14-3-2022 απόφασης της Υφυπουργού Παιδεί-

ας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή μαθητών/τρι-

ών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα και Πει-

ραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ) για το σχολικό 

έτος 2022-2023» (Β’ 1144).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Την παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
2. Της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 

«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

3. Του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες» (Α’ 199).

4. 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).

5. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

6. 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.

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

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

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

10. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33).

12. Της υπό στοιχεία 162971/Δ6/30-11-2020 από-
φασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) - Ορισμός Διοικού-
σας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001).

13. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι 
της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

14. της υπό στοιχεία 23640/Δ6/02-03-2022 κοινής από-
φασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Επικρατείας «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα 
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 983).
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15. Της υπό στοιχεία 26500/Δ6/9.3.2022 απόφασης της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Χαρακτηρι-
σμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολεί-
ων από το σχολικό έτος 2022-2023.» (Β’ 1048).

16. Της υπό στοιχεία 51614/Δ6/11-5-2021 απόφασης 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Χαρα-
κτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022» 
(Β’ 1895).

17. Της υπό στοιχεία 180661/Γ4/19-11-2019 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή 
παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των 
μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 981).

18. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 01/16-02-2022 πράξης 
της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών 
Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) - Θέμα 7ο «Εισαγωγή μαθητών/
τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το 
σχολικό έτος 2022-2023» και το απόσπασμα της υπ’ αρ. 
05/13-04-2022, Θέμα 2ο: «Σχέδιο υπουργικής απόφασης 
για τη συγκρότηση όλων των εμπλεκόμενων Επιτροπών 
στη διεξαγωγή των εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα 
Σχολεία και των κληρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά 
Σχολεία» πράξης της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων 
και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

19. Το απόσπασμα του υπ’ αρ. 12/03-03-2022 Πρακτι-
κού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το απόσπασμα του υπ’ αρ. 
20/14-04-2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/178/44337/Β1/15.04.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, διότι με αυτή κα-
θορίζονται ορισμένα επιμέρους θέματα σχετικά με την 
εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα (Π.Σ.) και 
Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.), αποφασίζουμε:

1. Την τροποποίηση ως προς το όργανο που αποφαί-
νεται για την σύσταση της Επιτροπής Κλήρωσης των 
Πειραματικών Σχολείων και της Κεντρικής Επιτροπής 
Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και 
της Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ) της 
παρ. 6 του υποκεφαλαίου Α1 του Κεφ. Α της υπό στοιχεία 
28270/Δ6/14.3.2022 υπουργικής απόφασης, η οποία δι-
αμορφώνεται ως εξής:

«6. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων συστήνονται: α) η Επιτροπή Κλήρωσης των Πει-
ραματικών Σχολείων, έργο της οποίας είναι η διεξαγωγή 
της ηλεκτρονικής κλήρωσης, β) η Κεντρική Επιτροπή 
Οργάνωσης των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της 
Κλήρωσης στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), έργο της 
οποίας είναι η προετοιμασία της διαδικασίας της κλήρω-
σης και της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων και η εκπόνηση 
σχετικών οδηγιών για την πληρέστερη διεξαγωγή τους».

2. Την τροποποίηση ως προς το όργανο που αποφαί-
νεται για την σύσταση της Κεντρικής Επιτροπής Διεξα-
γωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της 
Επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου της παρ. 10 της 
περ. Β1α του υποκεφ. Β1 του Κεφ. Β της υπό στοιχεία 
28270/Δ6/14-3-2022 υπουργικής απόφασης, η οποία 
διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων συστήνονται: α) Η Κεντρική Επιτροπή Δι-
εξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία έργο 
της οποίας είναι η προετοιμασία της δοκιμασίας/τεστ 
δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα 
Πρότυπα Σχολεία, η εισήγηση των θεμάτων και η διε-
ξαγωγή των συγκεκριμένων δοκιμασίων. β) Η Επιτρο-
πή του Βαθμολογικού Κέντρου, έργο της οποίας είναι 
η προετοιμασία της βαθμολόγησης των απαντητικών 
φύλων, η παραλαβή των απαντητικών φύλλων από τα 
βαθμολογικά κέντρα, η βαθμολόγησή τους και η έκδοση 
των αποτελεσμάτων συνολικά και ανά σχολική μονάδα.».

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, 15 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός 

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι

    Αριθμ. 44604/Δ6 (2)
Σύσταση και συγκρότηση οργάνων σε κεντρικό 

και περιφερειακό επίπεδο για τη δοκιμασία ει-

σαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και την κλήρωση 

στα Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 

«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111).
2. Της υπό στοιχεία 28270/Δ6/14-3-2022 απόφασης 

της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εισαγω-
γή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα 
και Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό 
έτος 2022-2023» (Β’ 1144).

3. Της περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί-
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Ορ-
γάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118).

4. Του άρθρου 3 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες» (Α’ 199).

5. 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 
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«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια 
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της 
κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

7. 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.

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

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

10. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

11. Του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

12. Της υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β’ 33).

13. Της υπό στοιχεία 162971/Δ6/30.11.2020 από-
φασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Λήξη θητείας Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) - Ορισμός Διοικού-
σας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1001).

14. Της υπό στοιχεία 23640/Δ6/02-03-2022 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Επικρατείας «Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στα 
Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία» (Β’ 983).

15. Της υπό στοιχεία 26500/Δ6/9.3.2022 απόφασης της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Χαρακτηρι-
σμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Πειραματικών Σχολεί-
ων από το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 1048).

16. Της υπό στοιχεία 51614/Δ6/11.5.2021 απόφασης 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Χαρα-
κτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως Προτύπων και Πει-
ραματικών Σχολείων από το σχολικό έτος 2021-2022.» 
(Β’ 1895).

17. Της υπό στοιχεία 180661/Γ4/19.11.2019 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή 
παραίτησης του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των 
μελών του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
(Ι.Ε.Π.) και ορισμός νέων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 981).

18. Το απόσπασμα της υπ’ αρ. 05/13-04-2022, Θέμα 
2ο: «Σχέδιο υπουργικής απόφασης για τη συγκρότηση 
όλων των εμπλεκόμενων Επιτροπών στη διεξαγωγή των 
εξετάσεων εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία και των κλη-
ρώσεων εισαγωγής στα Πειραματικά Σχολεία» Πράξης 
της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών 
Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.).

19. Το απόσπασμα του με στοιχεία 20/14-04-2022 
Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, όπως προκύπτει από την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/177/44344/Β1/15.04.2022 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, διότι με αυτή 
καθορίζεται η σύσταση και συγκρότηση των αναγκαί-
ων ατομικών και συλλογικών οργάνων σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο για τη δοκιμασία εισαγωγής στα 
Πρότυπα Σχολεία και την κλήρωση στα Πειραματικά 
Σχολεία, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση και συγκρότηση των οργάνων σε κεντρι-
κό και περιφερειακό επίπεδο για την προετοιμασία, ορ-
γάνωση, διεξαγωγή, συντονισμό, εποπτεία και έκδοση 
αποτελεσμάτων της διαδικασίας της κλήρωσης για την 
εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και της δοκιμασί-
ας (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα 
Σχολεία και εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4692/2020 (Α’ 111), με τις αντίστοιχες για καθένα αρμο-
διότητες, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων 
στα Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης 
στα Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.)

Η Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων στα 
Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης στα Πειραματικά 
Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.) αποτελείται από τρία (3) μέλη, Δι-
ευθυντές/ντριες ή Εκπαιδευτικούς των Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζο-
νται από την Διοικούσα Επιτροπή των Προτύπων και 
Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) ένα εκ των οποίων 
ορίζεται ως Πρόεδρος της Επιτροπής.

Έργο της Επιτροπής είναι η προετοιμασία της διαδικα-
σίας της κλήρωσης και της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων 
και η εκπόνηση σχετικών οδηγιών για την πληρέστερη 
διεξαγωγή τους και ολοκληρώνεται με την έκδοση και 
την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης 
για τα Πειραματικά Σχολεία και των εξετάσεων για τα 
Πρότυπα Σχολεία.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων 
και Πειραματικών Σχολείων ορίζονται μέχρι πέντε (5) 
Δημόσιοι Υπάλληλοι ή Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου ή Εκπαιδευτικοί για την υποβοήθηση 
της επιτροπής στο έργο της καθ’ όλη τη διάρκεια της 
προετοιμασίας και διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) δε-
ξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και της 
κλήρωσης για την εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

Άρθρο 2
Επιτροπή Κλήρωσης Πειραματικών Σχολείων

Η Επιτροπή Κλήρωσης των Πειραματικών Σχολείων 
αποτελείται από τρία (3) μέλη και τους αναπληρωτές 
τους, ως ακολούθως

1) τον Πρόεδρο, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Προ-
τύπων και Πειραματικών Σχολείων.
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2) μέλος, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

3) μέλος, εκπρόσωπο του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) -«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων, μετά από εισήγηση των Διοικητικών Συμβου-
λίων του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του 
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων - 
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», αντίστοιχα.

4) Με την ίδια ως άνω απόφαση ορίζεται ο/η γραμμα-
τέας της Επιτροπής, ο/η Συμβολαιογράφος ή Δικηγόρος, 
ο/η οποίος/α παρίσταται στη κλήρωση καθώς και μέχρι 
δύο (2) Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης, Δημό-
σιοι Υπάλληλοι ή Υπάλληλοι Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου Δικαίου για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας 
της κλήρωσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση ανάγκης.

Άρθρο 3
Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων 
στα Πρότυπα Σχολεία

Η Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής Εξετάσεων στα Πρό-
τυπα Σχολεία συγκροτείται, ως ακολούθως: Μέλη της 
επιτροπής ορίζονται μέχρι δέκα (10), ως ακολούθως:

1) Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων 
και Πειραματικών Σχολείων ή το μέλος της Διοικούσας 
Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων που 
είναι μέλος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Δ.Ε.Π.) Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ως 
Πρόεδρος.

2) Μέχρι έξι (6) μέλη Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έρ-
γου (Σ.Ε.Ε.) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, Εκπαιδευτικοί των Προτύπων ή Πειραματικών 
Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, ως εισηγητές θεμάτων ειδικότητας σχετικής με τα 
γνωστικά πεδία τα οποία ελέγχονται με τη δοκιμασία 
(τεστ) δεξιοτήτων, οι οποίοι εισηγούνται στην ολομέλεια 
της Επιτροπής τα θέματα που θα δοθούν στους εξετα-
ζόμενους.

Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων με την οποία ορίζεται και ο/η Γραμματέας της 
Επιτροπής, ο/η οποίος/α είναι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθ-
μιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με την ίδια ως άνω 
απόφαση ορίζονται μέχρι δύο (2) Εκπαιδευτικοί, ως χει-
ριστές του συστήματος για την μετάδοση των θεμάτων.

Έργο της επιτροπής είναι η γενική εποπτεία και ο συ-
ντονισμός της διενέργειας της δοκιμασίας (τεστ) δεξιο-
τήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία, η τελική 
διαμόρφωση των ερωτήσεων της δοκιμασίας, η αποστο-
λή τους με τον ασφαλέστερο τρόπο στις σχολικές μονά-
δες που λειτουργούν ως εξεταστικά κέντρα, η επίλυση 
οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα εξεταστικά και για 
το οποίο δεν προβλέπεται λύση από τις κείμενες διατά-
ξεις, η παράταση του χρόνου της εξέτασης σε ορισμένα 
ή σε όλα τα εξεταστικά κέντρα, εφόσον κατά την κρίση 
της, συντρέχουν λόγοι που επιβάλλουν την παράταση 
αυτή και γενικά η λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου για την 
ομαλή διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών 

της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων καθώς και η παρο-
χή των αναγκαίων, κατά την κρίση της, διευκρινίσεων 
και οδηγιών.

Η Επιτροπή, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την απρό-
σκοπτη διεξαγωγή της δοκιμασίας, δύναται να ζητά τη 
συνδρομή των Αστυνομικών Αρχών και άλλων Δημόσι-
ων Υπηρεσιών και Οργανισμών του Δημοσίου.

Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει 
συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου 
βαθμού με εξεταζόμενο υποψήφιο.

Άρθρο 4
Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου

Για την βαθμολόγηση των απαντήσεων των υπο-
ψηφίων δημιουργείται Βαθμολογικό Κέντρο, το οποίο 
λειτουργεί στους χώρους του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής και στο οποίο συστήνεται η Επιτροπή 
Βαθμολογικού Κέντρου, η οποία ορίζεται με απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών 
Σχολείων και αποτελείται από:

1) Έναν/μια Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου, 
μέλος Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) 
Προτύπου Σχολείου (Π.Σ.) ή ένα Διευθυντή/ντρια Προτύ-
που Σχολείου ή εκπαιδευτικό μέλος Διοικούσας Επιτρο-
πής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων, ως πρόεδρο.

2) Εκπαιδευτικούς Προτύπων ή Πειραματικών Σχολεί-
ων των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
τέσσερις (4), ως μέλη

Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο/η Γραμματέας του 
Βαθμολογικού Κέντρου, ο οποίος είναι Εκπαιδευτικός 
Δημόσιας Εκπαίδευσης ή Διοικητικός Υπάλληλος καθώς 
και μέχρι δυο (2) χειριστές μηχανημάτων ηλεκτρονικής 
αναγνώρισης (Optical Mark Reader), οι οποίοι είναι Εκ-
παιδευτικοί Δημόσιας Εκπαίδευσης ή Τεχνικό Προσω-
πικό του Δημοσίου.

Άρθρο 5
Τόπος διεξαγωγής της δοκιμασίας (τεστ) 
δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία.

Η διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων λαμ-
βάνει χώρα:

α) στις εγκαταστάσεις των Προτύπων Γυμνασίων και 
Προτύπων Λυκείων. Στην περίπτωση που το Πρότυπο 
Γυμνάσιο συστεγάζεται με το συνδεδεμένο Λύκειο και 
εφόσον σε αυτό δεν λαμβάνει χώρα δοκιμασία (τεστ) 
δεξιοτήτων ή ο αριθμός των υποψηφίων μαθητών είναι 
μικρός, ορίζεται ένα (1) μόνο εξεταστικό κέντρο, β) σε 
όμορα σχολεία τα οποία ορίζονται ως εξεταστικά κέ-
ντρα- παραρτήματα. Στην περίπτωση συστεγαζόμενων 
όμορων σχολείων ορίζεται ένα (1) μόνο εξεταστικό κέ-
ντρο και γ) σε άλλους πρόσφορους χώρους, σε περίπτω-
ση που οι διαθέσιμες, ανά Πρότυπο Γυμνάσιο/Λύκειο, 
σχολικές αίθουσες δεν επαρκούν για την συμμετοχή του 
συνόλου των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

Τα εξεταστικά κέντρα ορίζονται με απόφαση του/της 
Διευθυντή/ντριας της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.), κατόπιν εισήγησης του/της Διευ-
θυντή/ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.)με πρόταση του οικείου Επιστημο-
νικού Εποπτικού Συμβουλίου.
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Άρθρο 6
Επιτροπή Εξετάσεων Προτύπου Σχολείου

Για κάθε εξεταστικό κέντρο της περίπτωσης (α) του 
άρθρου 5 συγκροτείται επιτροπή εξετάσεων του Προ-
τύπου Σχολείου, ως εξής:

1) Τον/την Πρόεδρο του Επιστημονικού Εποπτικού 
Συμβουλίου, σε περίπτωση δε που αυτός κωλύεται τον/
την Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου, μέλος του 
οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου και σε 
περίπτωση που αυτός/ή κωλύεται τον/την Διευθυντή/
ντρια του οικείου Προτύπου Σχολείου, ως πρόεδρο. Στην 
περίπτωση που οι ανωτέρω αδυνατούν καλούνται με 
την προαναφερόμενη σειρά οι αναπληρωτές/τριές τους, 
αντίστοιχα.

2) Τον/την Συντονιστή/στρια Εκπαιδευτικού Έργου, 
μέλος του οικείου του Επιστημονικού Εποπτικού Συμ-
βουλίου, σε περίπτωση δε που αυτός/ή κωλύεται τον 
Διευθυντή/ντρια του οικείου Π.Σ. ή τους αναπληρωτές 
τους, ως μέλος

3) Τον Διευθυντή/ντρια του οικείου Προτύπου Σχολεί-
ου, σε περίπτωση δε που αυτός/ή κωλύεται εκπαιδευτικό 
μέλος του οικείου Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου 
και σε περίπτωση που αυτός κωλύεται εκπαιδευτικό του 
οικείου Προτύπου Σχολείου, ως γραμματέα.

4) Εκπαιδευτικούς, μέλη του οικείου του Επιστημονι-
κού Εποπτικού Συμβουλίου ή εκπαιδευτικούς του συνδε-
μένου Προτύπου Σχολείου, ως συντονιστές/συνδέσμους 
με τα εξεταστικά κέντρα των παραρτημάτων του άρθρου 
7 και μέχρι δυο (2) για κάθε ένα από αυτά.

5) Εκπαιδευτικό μέλος του οικείου ή του συνδεμένου 
Προτύπου Σχολείου, ως συνοδοί εκπαιδευτικοί για την 
διακίνηση των απαντητικών φύλλων: α) από τα παραρ-
τήματα στο Εξεταστικό Κέντρο του Προτύπου Σχολείου, 
εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, και β) στην περίπτωση 
που το Πρότυπο Σχολείο βρίσκεται στην περιοχή ευθύ-
νης της Π.Δ.Ε. Αττικής, από το Εξεταστικό Κέντρο του 
Προτύπου Σχολείου στο Βαθμολογικό Κέντρο.

Ο Περιφερειακός Διευθυντής, με βάση την πρόταση 
του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου, με απόφα-
σή του ορίζει την Επιτροπή Εξετάσεων κάθε Προτύπου 
Σχολείου αρμοδιότητάς του.

6) Στην ίδια απόφαση ορίζονται: α) ένας επιστάτης για 
τη φύλαξη (όπου απαιτείται) και β) έως δυο

(2) άτομα για τον καθαρισμό των χρησιμοποιούμενων 
χώρων του Εξεταστικού Κέντρου.

Έργο της επιτροπής είναι η οργάνωση των Εξεταστι-
κών Κέντρων των παραρτημάτων του Προτύπου Σχολεί-
ου, η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή 
της δοκιμασίας, η διάθεση των απαντητικών φύλλων 
στο Πρότυπο Σχολείο και στα οικεία Εξεταστικά Κέντρα-
παραρτήματα καθώς και η κατανομή των επιτηρητών 
σε αυτά και στις αίθουσες εξετάσεων, η λήψη και η 
αναπαραγωγή των θεμάτων, ο έλεγχος της πιστής και 
ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων, η διανομή τους 
στους εξεταζόμενους, η ενημέρωση της Κεντρικής Επι-
τροπής Εξετάσεων των Προτύπων Σχολείων για οποιο-
δήποτε ζήτημα προκύψει στα οικεία εξεταστικά κέντρα, 

η ενημέρωση των επιτηρητών για τη σωστή εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, η συγκέντρωση και η αποστολή 
των απαντητικών φύλλων στο Βαθμολογικό Κέντρο, η 
ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων 
σχετικά με τις διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστοσε-
λίδα του οικείου σχολείου.

Στην παραπάνω επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει 
όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 
και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για εισαγωγή στο οικείο 
Πρότυπο Σχολείο.

Άρθρο 7
Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου-Παραρτήματος 
Προτύπου Σχολείου

Για κάθε εξεταστικό κέντρο-παράρτημα του Προτύπου 
Σχολείου συγκροτείται Επιτροπή Εξετάσεων του παραρ-
τήματος του Προτύπου Σχολείου, ως εξής:

1) Τον/την Διευθυντή/ντρια της οικείας σχολικής μο-
νάδας ή τον/την Υποδιευθυντή/ντρια, στην περίπτω-
ση που αυτός κωλύεται, ως πρόεδρο. Στην περίπτωση 
(β) του άρθρου 5, με απόφαση του/της Περιφερειακού 
Διευθυντή/ντριας Εκπαίδευσης, ορίζεται από τους/τις 
Διευθυντές/ντριες των οικείων σχολικών μονάδων.

2) Τον/την υποδιευθυντή/ντρια της οικείας σχολικής 
μονάδας, σε περίπτωση δε που αυτός/τή κωλύεται, έναν 
εκπαιδευτικό, ως μέλος. Στην περίπτωση (β) του άρθρου 
5, με απόφαση του/της Περιφερειακού/κής Διευθυντή/
ντριας Εκπαίδευσης, ορίζεται από τους/τις Υποδιευθυ-
ντές/ντριες των οικείων σχολικών μονάδων.

3) Έναν εκπαιδευτικό της οικείας σχολικής μονάδας, 
ως γραμματέα. Στην περίπτωση (β) του άρθρου 5, με 
απόφαση του/της Περιφερειακού/κής Διευθυντή/ντριας 
Εκπαίδευσης, ορίζεται από τους/τις εκπαιδευτικούς των 
οικείων σχολικών μονάδων.

Ο/Η Περιφερειακός/κή Διευθυντής/ντρια εκπαίδευσης 
ορίζει την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου-παραρτή-
ματος του Προτύπου Σχολείου μετά από εισήγηση του/
της Διευθυντή/ντριας της οικείας Διεύθυνσης Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

4) Στην ίδια απόφαση ορίζονται: α) ένας επιστάτης για 
τη φύλαξη (όπου απαιτείται) και β) έως δυο

(2) άτομα για τον καθαρισμό των χώρων του εξετα-
στικού κέντρου.

Έργο της επιτροπής, σε συνεργασία με τον συντονι-
στή/σύνδεσμο, είναι η λήψη και αναπαραγωγή των θεμά-
των, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς αναπαραγωγής 
τους, η διανομή στους εξεταζόμενους, η ενημέρωση της 
Επιτροπής Εξετάσεων του οικείου Προτύπου Σχολείου 
για οποιοδήποτε ζήτημα προκύψει στο οικείο εξεταστικό 
κέντρο-παράρτημα, η εποπτεία των επιτηρητών για τη 
σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους, η συγκέντρωση 
και η αποστολή των απαντητικών φύλλων στην Επιτροπή 
Εξετάσεων του οικείου Προτύπου Σχολείου.

Στην παραπάνω επιτροπή δεν μπορεί να συμμετέχει 
όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι 
και τρίτου βαθμού με υποψήφιο για εισαγωγή στο οικείο 
Πρότυπο Σχολείο



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ19038 Τεύχος B’ 1880/16.04.2022

Άρθρο 8 
Ομάδες επιτηρητών

Με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή σε περίπτω-
ση κωλύματος του νόμιμου αναπληρωτή του, της οικείας 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία εκ-
δίδεται τέσσερις (4) ημέρες πριν την έναρξη της δοκι-
μασίας, ως επιτηρητές/τριες ορίζονται εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μετά 
από πρόταση του/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δι-
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, κατά προτίμηση οι εκπαιδευτικοί του οικείου και 
του συνδεδεμένου Προτύπου Σχολείου. Ως επιτηρητές 
μπορούν να χρησιμοποιούνται εκπαιδευτικοί και από την 
ιδιωτική εκπαίδευση. Ο αριθμός των επιτηρητών και οι 
κατανομή τους σε κάθε Πρότυπο Σχολείο καθορίζεται 
με εισήγηση του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου 
του οικείου Προτύπου Σχολείου.

Σε κάθε αίθουσα ορίζονται δυο (2) επιτηρητές.
Για την άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που 

πιθανόν να δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμασί-
ας, ορίζεται ανά τέσσερις (4) αίθουσες ένας (1) εφεδρικός 
επιτηρητής.

Ως επιτηρητής/τρια δεν μπορεί να οριστεί εκπαιδευ-
τικός που έχει ως εξεταζόμενο στο οικείο Εξεταστικό 
Κέντρο μαθητή και συνδέεται μαζί του με σχέση συγγέ-
νειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού.

Άρθρο 9 
Υποχρεώσεις των επιτηρητών

1. Οι επιτηρητές/τριες, κατά την είσοδο των υποψη-
φίων μαθητών/τριών στο σχολείο, ελέγχουν τα στοιχεία 
τους με βάση τις καταστάσεις υποψηφίων. Είναι υπεύθυ-
νοι για την πλήρη ταυτοποίηση των υποψηφίων με την 
αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή τη βεβαίωση 
ταυτοπροσωπίας, στην περίπτωση μη έκδοσης ταυ-
τότητας και την εκτυπωμένη βεβαίωση υποβολής της 
αίτησής τους.

2. Οι επιτηρητές/τριες προσέρχονται έγκαιρα στο 
εξεταστικό κέντρο, οφείλουν να ελέγχουν με κάθε αυ-
στηρότητα πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας των 
εξεταζόμενων, εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες της Επι-
τροπής εξετάσεων του Προτύπου Σχολείου, είναι υπεύ-
θυνοι για την τήρηση της τάξης και την επιτήρηση των 
υποψηφίων κατά την ώρα της εξέτασης και αναφέρουν 
αμέσως στην επιτροπή του εξεταστικού κέντρου όποιο 
πρόβλημα προκύψει.

3. Οι επιτηρητές/τριες υποδεικνύουν στους μαθητές/
τριες τη θέση τους στα θρανία, σύμφωνα με τις καταστά-
σεις, συγκεντρώνουν τα κινητά των μαθητών/τριών κατά 
την είσοδο τους στο εξεταστικό κέντρο ή στην αίθουσα, 
απενεργοποιημένα πλήρως, τα οποία φυλάσσουν με το 
όνομα του υποψηφίου σε μέρος που υποδεικνύεται από 
την οικεία Επιτροπή Εξετάσεων. Στη συνέχεια οι επιτη-
ρητές/τριες δίνουν σε κάθε μαθητή/τρια το απαντητικό 
φύλλο και ενημερώνουν για τον τρόπο συμπλήρωσης 
του.

4. Οι επιτηρητές/τριες, πριν την έναρξη καταγρα-
φής των απαντήσεων από το μαθητή, ελέγχουν στο 
απαντητικό φύλλο τη σωστή αναγραφή του 6ψήφιου 
κωδικού του μαθητή και μόνο στην περίπτωση ανα-
γραφής λάθους κωδικού μπορούν να αλλάξουν το απα-
ντητικό φύλλο, με ευθύνη και παρουσία της επιτροπής 
του εξεταστικού κέντρου. Το λανθασμένο απαντητικό 
φύλλο ακυρώνεται, φυλάσσεται και αποδίδεται με δια-
βιβαστικό και πρακτικό στην Επιτροπή Εξετάσεων του 
Προτύπου Σχολείου.

5. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποια-
δήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων καθώς και να ανα-
γράφουν στο απαντητικό φύλλο ο,τιδήποτε άλλο πλην 
της υπογραφής τους.

6. Με την ολοκλήρωση της εξέτασης από τον/την υπο-
ψήφιο/α αυτός/ή παραδίδει το απαντητικό φύλλο στους 
επιτηρητές/τριες, το οποίο υπογράφεται από αυτούς/ές 
και φυλάσσεται σε φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 
επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου. Τα φύλλα των από-
ντων καθώς και τα ακυρωμένα απαντητικά φύλλα παρα-
δίδονται σε διαφορετικούς φακέλους με τον αντίστοιχο 
κατάλογο υποψηφίων της αίθουσάς τους με σημειωμέ-
νους παρόντες/απόντες. Οι επιτηρητές/τριες με την πα-
ράδοση των ανωτέρω στην Εξεταστική Επιτροπή του 
Προτύπου Σχολείου ή στην Επιτροπή του Εξεταστικού 
Κέντρου-Παραρτήματος, κατά περίπτωση, υπογράφουν 
πρακτικό παράδοσης παραλαβής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 15 Απριλίου 2022

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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