
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 122756/ΓΔ4 
Ανάπτυξη και λειτουργία της ηλεκτρονικής 

εφαρμογής του Ι.Ε.Π. «Αξιολόγηση εκπαιδευτι-

κού έργου σχολικών μονάδων», μέσω της Ενι-

αίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 

(gov.gr-ΕΨΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του «Συλ-

λογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξω-

τερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως 

προς το εκπαιδευτικό τους έργο». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 47, 47Α’ και 47Β’ του ν. 4547/2018 «Αναδι-

οργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 102), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
τα άρθρα 33, 34 και 35 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).

2. Τον ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136) 
και ειδικότερα, τα άρθρα 231 και 233.

3. Την παρ.  2 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση 
της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γ.Κ.Π.Δ.) (L119).

4. Τον 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 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).

5. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις.» 

(Α’ 184) και ιδίως το άρθρο 22 και την παρ. 19 του άρ-
θρου 107.

6. Τον ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134), και ιδίως το άρθρο 47.

7. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

8. Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

9. Το 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).

10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων).

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

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

13. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

14. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή»(Β΄33).

15. Την υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07.09.2021 απόφαση 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογι-
κός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολό-
γηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό 
τους έργο» (Β’ 4189).

16. Την υπό στοιχεία Φ13/143/20-09-2021 σύμφωνη 
γνώμη - εισήγηση της Α.ΔΙ.Π.Π.ΔΕ.

17. Τις υπ’ αρ. 29/03-06-2021 και 47/17-09-2021 πρά-
ξεις του Δ.Σ. του ΙΕΠ με θέμα: «Εισήγηση για έκδοση κοι-
νής υπουργικής απόφασης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Ψηφιακής Δια-
κυβέρνησης σχετικά με την ειδική ψηφιακή εφαρμογή 
του Ι.Ε.Π. για τη σύνταξη του Συλλογικού Προγραμματι-
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σμού, της Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης των 
σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο»,

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/622/119127/Β1/22-09-2021 εισήγηση του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

1. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 
αναλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία της ειδικής 
ηλεκτρονικής εφαρμογής «Αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
έργου σχολικών μονάδων» στην οποία υποβάλλονται: 
(α) ο Συλλογικός Προγραμματισμός των σχολικών μονά-
δων, (β) η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης των 
σχολικών μονάδων, (γ) οι Εκθέσεις Εξωτερικής Αξιολόγη-
σης των Συμβούλων Εκπαίδευσης για τις σχολικές μονά-
δες που έχουν την Παιδαγωγική Ευθύνη, (δ) οι Εκθέσεις 
Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Επόπτες Ποιότητας 
της Εκπαίδευσης για το σύνολο των σχολικών μονάδων 
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ε) οι Εκθέσεις 
Εξωτερικής Αξιολόγησης από τους Περιφερειακούς 
Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης για το σύνολο των 
σχολικών μονάδων της οικείας Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Η πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. 
πραγματοποιείται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της 
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του 
ν. 4727/2020, κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση της 
υπηρεσίας Κεντρικής Πιστοποίησης Χρηστών (Υπηρε-
σία «Single Sign On» - SSO) του Πανελλήνιου Σχολικού 
Δικτύου (ΠΣΔ), του οποίου η διοίκηση και η διαχείριση 
ασκούνται, αποκλειστικά από το νομικό πρόσωπο ιδι-
ωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων - Διόφαντος» («ΙΤΥΕ») σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 3966/2011. 
Πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή έχουν ο/η Δι-
ευθυντής/ντρια/Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας, 
ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός κάθε Ομάδας Δράσης της 
σχολικής μονάδας, οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης για τις 
σχολικές μονάδες που έχουν την Παιδαγωγική Ευθύνη, 
οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, οι Διευθυντές/
ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
οι Περιφερειακοί Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 
οι Περιφερειακοί/ές Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης, η 
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και το Ι.Ε.Π.

3. Πρόσβαση στα δεδομένα που καταχωρίζονται στην 
ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. για κάθε σχολική 
μονάδα έχουν οι προαναφερόμενοι.

4. Δυνατότητα καταχώρισης στοιχείων στην ηλεκτρο-
νική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. έχουν:

α) Το Τμήμα Δ’ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής 
Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

β) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης.
γ) Οι Περιφερειακοί/ές Επόπτες Ποιότητας της Εκπαί-

δευσης.
δ) Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
ε) Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης.
στ) Οι Διευθυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες σχολικών 

μονάδων.
ζ) Οι εκπαιδευτικοί των Ομάδων Δράσεων που έχουν 

συγκροτηθεί σε κάθε σχολική μονάδα.

Άρθρο 2
Καταχώριση στοιχείων και ρόλοι στην εφαρμογή

Στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ι.Ε.Π. καταχωρίζο-
νται στοιχεία και συμπληρώνονται πρότυπες σελίδες 
(«φόρμες») από εκπαιδευτικούς, στελέχη Εκπαίδευσης 
και υπηρεσίες, ως ακολούθως:

1. Το Τμήμα Δ’ Στελεχών της Διεύθυνσης Υπηρεσιακής 
Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καταχωρίζει 
και διατηρεί επικαιροποιημένα τα στοιχεία των Περιφε-
ρειακών Διευθυντών/ντριών Εκπαίδευσης.

2. Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης α) καταχωρίζουν και δι-
ατηρούν επικαιροποιημένα τα στοιχεία των Συμβούλων 
Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, 
των Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών της 
Εκπαίδευσης, των Διευθυντών/ντριών/Προϊσταμένων 
σχολικών μονάδων και β) προσδιορίζουν τις σχολικές 
μονάδες που κάθε Σύμβουλος Εκπαίδευσης έχει την παι-
δαγωγική ευθύνη και το σύνολο των σχολικών μονάδων 
της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στον κάθε Επόπτη 
Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

3. Ο/Η Διευθυντής/ντρια/Προϊστάμενος/η της σχο-
λικής μονάδας υποβάλλει στην ψηφιακή εφαρμογή 
του Ι.Ε.Π.

α) τον Συλλογικό Προγραμματισμό του Εκπαιδευτικού 
Έργου της Μονάδας και καταχωρίζει τον υπεύθυνο εκ-
παιδευτικό για κάθε δράση μέσω επιλογής από σχετικό 
κατάλογο που αντλείται στο πλαίσιο διαλειτουργικότη-
τας με το πληροφοριακό σύστημα «myschool».

β) την Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης της Μονάδας.
4. Οι Ομάδες Δράσεις αποτυπώνουν στην ηλεκτρονική 

εφαρμογή:
α) τον σχεδιασμό της Δράσης,
β) την πορεία υλοποίησης της Δράσης,
γ) την αποτίμηση της Δράσης.
5. Οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης που έχουν την Παιδα-

γωγική Ευθύνη:
α) Διατυπώνουν παρατηρήσεις και προτάσεις επί του 

σχεδιασμού των Δράσεων κάθε σχολικής μονάδας αρ-
μοδιότητάς τους.

β) Συντάσσουν Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για 
κάθε σχολική μονάδα ευθύνης τους.

γ) Συντάσσουν Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης για το 
σύνολο των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.

6. Ο/Η Επόπτης Ποιότητας της Εκπαίδευσης συντάσσει 
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των σχολικών μονά-
δων ευθύνης του/της.
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7. Ο/Η Περιφερειακός Επόπτης Ποιότητας της Εκπαί-
δευσης συντάσσει Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης των 
σχολικών μονάδων ευθύνης του/της.

Άρθρο 3
Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

1. Στο πλαίσιο της λειτουργίας της ειδικής εφαρμο-
γής του Ι.Ε.Π., υποβάλλονται σε επεξεργασία δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν στις ακόλουθες 
κατηγορίες Υποκειμένων: (α) Περιφερειακοί Διευθυ-
ντές/ντριες Εκπαίδευσης, (β) Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, 
(γ) Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, (δ) Διευθυντές/
ντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
(ε) Περιφερειακοί Επόπτες της Εκπαίδευσης, (στ) Διευ-
θυντές/ντριες/Προϊστάμενοι/ες σχολικών μονάδων και 
(ζ) εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τον ρόλο του υπεύ-
θυνου για κάποια Δράση.

2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτή-
ρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για τις ανωτέρω 
κατηγορίες Υποκειμένων είναι: (i) ονοματεπώνυμο και 
(ii) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου.

3. Υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρ-
θρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονι-
σμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.»), για τις 
επεξεργασίες που διενεργούνται μέσω της φιλοξενού-
μενης στην ΕΨΠ εφαρμογής είναι το Ι.Ε.Π.

4. Το Ι.Τ.Υ.Ε. επιτελεί, εν προκειμένω, τον ρόλο του Εκτε-
λούντος την Επεξεργασία για λογαριασμό του Ι.Ε.Π. κατά 
την αυθεντικοποίηση των χρηστών. Επιφορτίζεται δε με 
όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα την 
Επεξεργασία οι διατάξεις της νομοθεσίας περί προστα-
σίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

5. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, είναι η σύνταξη του Συλλογικού 
Προγραμματισμού, της Εσωτερικής και της Εξωτερικής 
Αξιολόγησης των σχολικών μονάδων σε τοπικό, περιφε-
ρειακό και εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07.09.2021 απόφαση της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συλλογικός 
προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση 

των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους 
έργο» (Β’ 4189).

6. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται στην 
εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης εκ των διατάξεων της 
παρ. 9 του άρθρου 47 του ν. 4547/2018 και του άρθρου 
9 της υπό στοιχεία 108906/ΓΔ4/07.09.2021 υπουργικής 
απόφασης (παρ. 1(γ) του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ).

7. Τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με τις πολιτικές 
του Ι.Ε.Π. και μόνον για το χρονικό διάστημα που κρίνεται 
απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση του ως άνω 
σκοπού επεξεργασίας, στο πλαίσιο των καταστατικών 
σκοπών του Ι.Ε.Π.

Άρθρο 4
Μεταβατικές Διατάξεις

Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 
231 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), τα Περιφερειακά Κέντρα 
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και οι Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου, που καταργούνται σύμφωνα με 
την παρ. 1 του άρθρου 233 του ίδιου νόμου, συνεχίζουν 
να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ίσχυαν μέχρι την 
έναρξη ισχύος του ν. 4823/2021, έως την επιλογή και 
τοποθέτηση των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Περιφε-
ρειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των 
Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Παιδείας  Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ    ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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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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