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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Μαρτίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας
επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού
Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

2

Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
από την εκκαθαρίστρια του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 37693/Ε1
(1)
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του ν. 4589/2019 (Α’ 13).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 65 του
ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες
διατάξεις» (Α’ 13), σε συνδυασμό με το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 61 του ίδιου νόμου.
2) Τον Κανονισμό (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 χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ («Γενικός

Αρ. Φύλλου 864

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων», ΕΕ L 119
της 4-5-2016).
3) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, [...] μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]» (Α’ 114).
4) To π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, [...]» (Α’ 208).
5) Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 210).
6) Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).
7) Την αριθμ. 4744/01/2019/08-03-2019 σύμφωνη
γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).
8) Το αριθμ. Φ.1/Γ/104/37471/Β1/08-03-2019 έγγραφο
της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.).
9) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν
προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποβολή δικαιολογητικών
1. Με πρόσκληση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται αμέσως μετά την
έκδοση της προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. που προβλέπεται στο άρθρο 54 του ν. 4589/2019 (Α’ 13) και η οποία
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr)
και του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (www.minedu.gov.gr), καθώς και στο
«Πρόγραμμα Διαύγεια» (https://diavgeia.gov.gr/):
α) καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τα
υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., να υποβάλουν στις
αρμόδιες κατά την παρ. 2 υπηρεσίες τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια
ή ιδιότητες που επικαλούνται ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. με
την αίτηση υποψηφιότητας για τη συμμετοχή τους στη
διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, ανά
κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση, για τον διορισμό τους
ως μόνιμων ή/και την πρόσληψή τους ως προσωρινών
αναπληρωτών ή ωρομισθίων, σύμφωνα με την οικεία
προκήρυξη, και
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β) ορίζεται η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
2. Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ 60 Νηπιαγωγών και ΠΕ 61 Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.), καθώς και των κλάδων ΠΕ70 Δασκάλων και ΠΕ71 Δασκάλων Ε.Α.Ε. υποβάλλουν τα δικαιολογητικά υποχρεωτικά σε Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, ενώ οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των λοιπών κλάδων τα υποβάλλουν υποχρεωτικά σε Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα υποψήφια μέλη Ε.Ε.Π.
και Ε.Β.Π. υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
3. Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται σε ειδικά διαμορφωμένη έντυπη αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και υπόδειγμα της οποίας περιλαμβάνεται στην πρόσκληση της
παρ. 1. Στην αίτηση αυτή καταγράφονται αναλυτικά τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, τα οποία εν συνεχεία κατατίθενται, με αποκλειστική ευθύνη του ίδιου του υποψηφίου,
μαζί με την αίτηση, επί αποδείξει κατάθεσης/παραλαβής,
σε Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 2. Δεν απαιτείται εκ
νέου η υποβολή δικαιολογητικών για στοιχεία που είναι
ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στον ηλεκτρονικό
φάκελο των υποψηφίων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,
εκτός και αν υφίσταται ανάγκη επικαιροποίησης αυτών,
σύμφωνα με την οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.
4. Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης παραλαμβάνουν και ελέγχουν
τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, όπως
αυτά ορίζονται στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., και
καταχωρίζουν τα αντίστοιχα στοιχεία στους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών και
μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που τηρούνται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ. Το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενημερώνει το Α.Σ.Ε.Π. για την ολοκλήρωση της καταχώρισης.
5. Τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων των υποψήφιων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που θα υποβληθούν στο Α.Σ.Ε.Π. θα διασταυρωθούν με τη χρήση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) με
τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στους
ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών και μελών
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ. και όποτε κριθεί αναγκαίο
από το ΑΣΕΠ, θα αποστέλλονται σε αυτό τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων.
6. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Περιφερειακές
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, καθώς και τα στοιχεία που
καταχωρίζονται στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., διατηρούνται στις υπηρεσίες αυτές ή στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., αντίστοιχα, για όσο χρόνο
κρίνεται αναγκαίο και απαραίτητο για την υλοποίηση των
σκοπών της διαδικασίας επιλογής προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ (άρθρα 53 έως 67)
του ν. 4589/2019 και της λοιπής σχετικής νομοθεσίας,
με την επιφύλαξη περιπτώσεων εκκρεμοδικίας, και στη
συνέχεια καταστρέφονται ή διαγράφονται, ύστερα από
σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.

Τεύχος Β’ 864/12.03.2019

Άρθρο 2
Ασφάλεια επεξεργασίας δεδομένων
1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που
περιέρχονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης κατά την
εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης
διεξάγεται με εχεμύθεια αποκλειστικά και μόνο από
υπαλλήλους του ΥΠ.Π.Ε.Θ. που αρμοδίως ορίζονται
προς τούτο.
2. Το ΥΠ.Π.Ε.Θ. οφείλει να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των ανωτέρω δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή
αθέμιτης επεξεργασίας.
3. Ειδικότερα, το ΥΠ.Π.Ε.Θ. λαμβάνει όλα τα αναγκαία
μέτρα ώστε:
α) να απαγορεύεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάγνωση, αντιγραφή, τροποποίηση ή διαγραφή δεδομένων από μη δικαιούμενα και οριζόμενα κατά την παρ. 1
πρόσωπα,
β) να διασφαλίζεται η δυνατότητα ελέγχου και εξακρίβωσης:
αα) των δεδομένων που έχουν τύχει επεξεργασίας
στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας
απόφασης,
ββ) της επιμέρους ενέργειας,
γγ) του χρόνου της ενέργειας,
δδ) του προσώπου που προέβη στην ενέργεια,
γ) να εξασφαλίζεται ότι τα οριζόμενα κατά την παρ. 1
πρόσωπα έχουν πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που
εμπίπτουν στον τομέα της αρμοδιότητάς τους βάσει
των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί,
δ) να διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία των ηλεκτρονικών
φακέλων των εκπαιδευτικών, τα οποία θα αποδοθούν
στο Α.Σ.Ε.Π. και θα χρησιμοποιηθούν για τη διασταύρωση ή/και τον έλεγχο των αιτήσεων των υποψηφίων,
είναι εκείνα που υποβλήθηκαν εντός της προθεσμίας
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της
παρούσης,
ε) να διασφαλίζεται η ασφαλής μετάδοση (εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα) των δεδομένων, κατά την επικοινωνία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019.
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Μαρτίου 2019
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Οι Υπουργοί
Διοικητικής
Ανασυγκρότησης
ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τεύχος Β’ 864/12.03.2019
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Αριθμ. 19613 ΕΞ 2019
(2)
Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου
από την εκκαθαρίστρια του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 2488/1953 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, με το οποίο συνεστήθη το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας»,
β) του άρθρου 19 του ν. 4250/2014 (Α’ 74), που αφορά
σε γενικές διατάξεις περί καταργήσεων - συγχωνεύσεων
νομικών προσώπων και υπηρεσιών του εν λόγω νόμου,
γ) του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (Α’ 237), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο καταργείται την 30η
Νοεμβρίου 2014 το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας» και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015
(Α’ 47), με την οποία καταργείται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την
διενέργεια καταγραφής,
ε) του άρθρου 65 του ν. 4342/2015 (Α’ 143), με το οποίο
αντικαταστάθηκε η περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 61 του ν. 4305/2014 και προστέθηκε περίπτωση
γ’ σε αυτό,
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116),
θ) της ΔΟΔΓ4015335 ΕΞ 2015/20-7-2015, απόφασης
ορισμού εκκαθαριστή στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας» (ΦΕΚ 1662/Β’/7-8-2015),
ι) της ΔΟΔΓ4005019 ΕΞ 2016/11-3-2016, τροποποιητικής απόφασης παράτασης του χρόνου περάτωσης της
εκκαθάρισης στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός
Κωπαΐδας» (ΦΕΚ 799/Β’/24-3-2016),
ια) της ΔΕΕΟΘ Α 0000006 ΕΞ 2018/3-1-2018, τροποποιητικής απόφασης παράτασης του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ.
«Οργανισμός Κωπαΐδας», (Β’ 6) και (Β’ 994, διόρθωσης
σφάλματος),
ιβ) της ΑΠ19554ΕΞ2019/5-3-2019 τροποποιητικής
απόφασης παράτασης του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης στο καταργούμενο Ν.Π.Δ.Δ., (Β’ 862/2019).
ιγ) της αριθμ. Α20/252/255/13-02-2013 εγκυκλίου
του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για την «Υπαγωγή στους Κλάδους και
Λογαριασμούς του ΟΑΕΔ α) των απασχολουμένων με
σύμβαση μίσθωσης έργου και β) των προσώπων που
απασχολούνται σε επιχειρήσεις μελών της οικογένειάς
τους, κατ’ εφαρμογή του ν. 4075/2012»,
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ιδ) της Δ.Ο.Δ. Γ 4025920 ΕΞ 2016/23-12-2016 (Β’ 4399)
απόφασης για την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου από την εκκαθαρίστρια του καταργούμενου
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» στο πλαίσιο εκπλήρωσης
των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης,
ιε) της αριθμ. ΔΕΕΟΘ Α 0006676ΕΞ2018/25-5-2018
(Β’ 2080) απόφασης για την έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου από την εκκαθαρίστρια του καταργούμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με
την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» στο πλαίσιο
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.
2. Το από 16-12-2018 (αριθμ. ΔΕΕΟΘ 0013644ΕΙ2018/
20-11-2018) αίτημα - επιστολή της εκκαθαρίστριας με
το οποίο μας ζητά την εκ νέου έγκριση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με τον ήδη απασχολούμενο
οικονομολόγο - λογιστή διαρκείας ενός έτους (από
01-01-2019 έως 31-12-2019), ο οποίος μπορεί να συνδράμει κατάλληλα και να παράσχει υποστήριξη στο έργο
των ελεγκτών, παράλληλα με την διεκπεραίωση του έργου της εκκαθάρισης και κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 5 της ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20-7-2015 απόφασης
ορισμού εκκαθαριστή, σύμφωνα με το οποίο: «Ο εκκαθαριστής έχει δικαίωμα, μετά από έγκριση του Υπουργού
Οικονομικών, να αναθέτει σε λογιστές, ορκωτούς ή μη,
και άλλους ειδικούς, κατά περίπτωση, επιστήμονες ή
προσωπικό, όταν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εργασίες για την εκτέλεση των παραπάνω υποχρεώσεών του».
3. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη δεν θα βαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό και εκτιμάται ότι θα ανέλθει
κατά προσέγγιση στο ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων
ευρώ (23.000,00€), συμπεριλαμβανομένων των νομίμων
κρατήσεων και εισφορών, για διάστημα δώδεκα μηνών,
ήτοι από 01.01.2019 έως και 31.12.2019 και θα βαρύνει
τον υπό εκκαθάριση οργανισμό.
4. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2β
του άρθρου 61 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, «Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή
περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό»,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η σύναψη μίας (1) Σύμβασης Μίσθωσης
Έργου μεταξύ της εκκαθαρίστριας Μασουρίδου Παναγιώτας του Γεωργίου, ως εκπροσώπου του Οργανισμού
Κωπαΐδας και ενός οικονομολόγου - λογιστή, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 έως και 31.12.2019, κατόπιν του αιτιολογημένου αιτήματος της εκκαθαρίστριας,
προκειμένου να διευκολυνθεί, στη διεκπεραίωση των
εργασιών της εκκαθάρισης.
2. Σε περίπτωση λύσης της ανωτέρω σύμβασης για
οποιοδήποτε λόγο απαιτείται εκ νέου έγκριση του
Υπουργού Οικονομικών για σύναψη νέας σύμβασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαρτίου 2019
Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 864/12.03.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02008641203190004*

