
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 50145/Δ6 
   Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων 

στις διαδικασίες εισαγωγής υποψηφίων στα Πρό-

τυπα και Πειραματικά Σχολεία.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1) της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β΄ του 

ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων 
του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. και άλλες μισθολογικές 
διατάξεις» (Α΄ 176), όπως τροποποιήθηκε με τις διατά-
ξεις του εξηκοστού πέμπτου άρθρου του ν. 4917/2022 
(Α΄ 67) και ισχύει,

2) του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση 
του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111) και ιδίως των 
παρ. 1 και 5 του άρθρου 18, 

3) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
(π.δ. 63/2005 ,Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 
του άρθρου 119 και της παρ. 2 του άρθρου 35 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

4) του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων 
Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 
Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 118),

5) της παρ. (ιβ) του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτω-
ση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατά-
ξεις της παρ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέ-
τρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 129),

6) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 

αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων 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 Κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

9) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

10) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),

11) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

12) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

13) 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),

14) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β΄ 4805),

15) 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), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 44602/Δ6/16.4.2022 απόφαση της Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄ 1880),

16) της υπό στοιχεία 44604/Δ6/16.4.2022 απόφασης 
της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύσταση 
και συγκρότηση οργάνων σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο για τη δοκιμασία εισαγωγής στα Πρότυπα Σχο-
λεία και την κλήρωση στα Πειραματικά Σχολεία (Π.Σ. και 
ΠΕΙ.Σ.)» (Β΄ 1880),

17) του άρθρου 40 του ν. 849/1978 «Περί παροχής 
κινήτρων δια την ενίσχυση της περιφερειακής και οικο-
νομικής αναπτύξεως της χώρας» (Α΄ 232), όπως συμπλη-
ρώθηκε με το άρθρο 8 του ν. 2129/1993 (Α΄ 57).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/186/46724/Β1/20.4.2022 ει-
σήγηση της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγι-
κής (ΜΠΔΣ) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Γ. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται δαπάνη ποσού ύψους περίπου εκατόν τριών χιλιάδων 
και διακοσίων ενενήντα ευρώ (103.290,00 €), σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον οικονομικό 
έτος καθώς και για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά 
έτη, η οποία θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των 
μειζόνων κατηγοριών 21 και 24 του Ειδικού Φορέα 1019-
206-0000000 του τακτικού προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. 
και από τις πιστώσεις των μειζόνων κατηγοριών 21 και 
24 του προϋπολογισμού των Διευθύνσεων Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης του Ειδικού Φορέα 1019-206-99xxxxx, 
στους οποίους θα μεταφέρονται πιστώσεις για το σκοπό 
αυτό, κατόπιν σχετικών αιτημάτων τους, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή αποζημιώσεων των 
συμμετεχόντων στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) 

δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και της 
κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία.

2. Καθορίζουμε εφάπαξ πρόσθετη κατ΄ αποκοπή αμοι-
βή για τους Προέδρους, τα μέλη, τους γραμματείς των 
επιτροπών, τους εισηγητές θεμάτων και το λοιπό προσω-
πικό, όπως αναλυτικά αναφέρεται κατωτέρω, το οποίο 
απασχολείται στις διαδικασίες της δοκιμασίας (τεστ) 
δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία και της 
κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία και 
γενικά στις διαδικασίες των παρ. 1 και 5 του άρθρου 18 
του ν. 4692/2020 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄), ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις διαδικασίες της 

δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυ-
πα Σχολεία και της κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειρα-
ματικά Σχολεία α) Κεντρική Επιτροπή Οργάνωσης των 
Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία και της Κλήρωσης στα 
Πειραματικά Σχολεία (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.), (παρ. 1 του άρθρου 18 
του ν. 4692/2020 (Α΄ 11) και άρθρο 1 της υπό στοιχεία 
44604/Δ6/16.4.2022 (Β΄ 1880) υπουργικής απόφασης).

Α1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ των ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ στα ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ και της ΚΛΗΡΩΣΗΣ στα ΠΕΙΡΑ-
ΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.)

Α1 Πρόεδρος 100 (εφάπαξ)

Α1 Μέλος 70 (εφάπαξ)

Α1 Δημόσιος υπάλληλος ή Υπάλληλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι-
καίου ή Εκπαιδευτικός για την υποστήριξη της Κ.Ε.Ο.Ε.Κ.) στο έργο της

Για κάθε μέρα απασχόλησης και μέχρι 
5 ημέρες, 12€

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο είναι η προετοιμασία της διαδι-
κασίας 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.

β. Επιτροπή Κλήρωσης Πειραματικών Σχολείων (παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 11) και άρθρο 2 της 
υπό στοιχεία 44604/Δ6/16.4.2022 (Β΄ 1880) υπουργικής απόφασης).

Β. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Β.1 Πρόεδρος 100 (εφάπαξ)

Β.2 Μέλος 70 (εφάπαξ)

Β.3 Συμβολαιογράφος ή Δικηγόρος 250 (εφάπαξ)

Β.4 Γραμματέας 40 (εφάπαξ)

Β.5 Εκπαιδευτικός της Δημόσιας Εκπαίδευσης, Δημόσιοι Υπάλληλος ή 
Υπάλληλος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου για την Τεχνική 
Υποστήριξη της διεξαγωγής της κλήρωσης

60 (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο είναι η διεξαγωγή της ηλεκτρο-
νικής κλήρωσης.

γ) Κεντρική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων στα Πρότυπα Σχολεία (παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 
(Α΄ 11) και άρθρο 3 της υπό στοιχεία 44604/Δ6/16.4.2022 (Β΄ 1880) υπουργικής απόφασης).

Γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Γ.1 Πρόεδρος 200 (εφάπαξ)

Γ.2 Εισηγητής θεμάτων 150 (εφάπαξ)

Γ.3 Γραμματέας 100 (εφάπαξ)

Γ. 4 Εκπαιδευτικός για τον χειρισμό του συστήματος ηλεκτρονικής με-
τάδοσης

60 (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής και των εισηγητών θεμάτων το οποίο είναι 
η προετοιμασία της δοκιμασίας / τεστ δεξιοτήτων για την εισαγωγή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Σχολεία, η 
εισήγηση των θεμάτων και η διεξαγωγή των συγκεκριμένων δοκιμασίων.
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δ) Επιτροπή Βαθμολογικού Κέντρου (παρ. 1 του άρθρο 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 11) και άρθρο 4 της υπό στοιχεία 
44604/Δ6/16.4.2022 (Β΄ 1880) υπουργικής απόφασης).

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

Δ.1 Πρόεδρος 150 (εφάπαξ)

Δ.2 Μέλος 120 (εφάπαξ)

Δ.3 Γραμματέας 120 (εφάπαξ)

Δ.4 Χειριστής μηχανημάτων ηλεκτρονικής αναγνώρισης (Optical Mark 
Reader)

Για κάθε μέρα απασχόλησης και μέχρι 
5 ημέρες για καθένα 15€

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο ξεκινά από την πρώτη συνεδρίαση 
της επιτροπής για την προετοιμασία της βαθμολόγησης των απαντητικών φύλων, την παραλαβή των απαντητικών 
φύλλων από τα βαθμολογικά κέντρα, την βαθμολόγησή τους και ολοκληρώνεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων 
συνολικά και ανά σχολική μονάδα, καθώς και την ολοκλήρωση των κληρώσεων για τον καθορισμό της σειράς στην 
περίπτωση των ισοβαθμιών.

ε. Επιτροπή Εξετάσεων Προτύπου Σχολείου, (παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 11) και άρθρο 6 της υπό 
στοιχεία 44604/Δ6/16.4.2022 (Β΄ 1880) υπουργικής απόφασης).

Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ε1. Πρόεδρος 50 (εφάπαξ)

Ε2. Μέλος 40 (εφάπαξ)

Ε3. Γραμματέας 40 (εφάπαξ)

Ε4. Συντονιστής / σύνδεσμος 40 (εφάπαξ)
Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το έργο της επιτροπής το οποίο είναι η οργάνωση των εξεταστι-

κών κέντρων, η εποπτεία για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή της δοκιμασίας στο Πρότυπο Σχολείο και στα 
οικεία Εξεταστικά Κέντρα - παραρτήματα, η ανάρτηση των αποτελεσμάτων και των ανακοινώσεων σχετικά με τις 
διαδικασίες των δοκιμασιών στην ιστοσελίδα του οικείου σχολείου και γενικά η λήψη των απαραίτητων μέτρων για 
την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων.

στ. Επιτροπές Εξεταστικού Κέντρου του Προτύπου Σχολείου (παρ. 1 του άρθρο 18 του ν. 4692/2020 (Α΄ 11) και 
άρθρο 7 της υπό στοιχεία 44604/Δ6/16.4.2022 (Β΄ 1880) υπουργικής απόφασης).

ΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΤ.1 Πρόεδρος 38 (εφάπαξ)

ΣΤ.2 Μέλος 36 (εφάπαξ)

ΣΤ.3 Γραμματέας 36 (εφάπαξ)

Οι αμοιβές των περιπτώσεων αυτών καλύπτουν το 
έργο της επιτροπής το οποίο είναι η λήψη και αναπα-
ραγωγή των θεμάτων, ο έλεγχος της πιστής και ακριβούς 
αναπαραγωγής των θεμάτων, η διανομή τους στους 
εξεταζόμενους, η συγκέντρωση και η αποστολή στην 
Επιτροπή Εξετάσεων του οικείου Προτύπου Σχολείου 
των απαντητικών φύλλων.

ζ. Συνοδοί εκπαιδευτικοί για τη διακίνηση των απα-
ντητικών φύλων: 20,00 € 

η. Επιτηρητές: 20,00 €
ι. Βοηθητικό προσωπικό για κάθε εξεταστικό κέντρο: 

20 € για κάθε μέρα απασχόλησης και μέχρι 2 ημέρες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 
Α΄ καταβάλλονται στους δικαιούχους μετά το πέρας των 
εξετάσεων ή εργασιών με έκδοση τακτικών χρηματικών 
ενταλμάτων πληρωμής ή ενταλμάτων προπληρωμής 
(Χ.Ε.Π.) και σε βάρος των εξής πιστώσεων:

α) για όσους εμπίπτουν στις περ. α, β, γ και δ του Κε-
φαλαίου Α των ΑΛΕ 2120207001 και 24209989001 του 
προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1019-206-0000000.

β) για όσους εμπίπτουν στις υπόλοιπες περιπτώσεις 
του Κεφαλαίου Α΄ των ΑΛΕ 21202070001, 2130205001, 
2130289001 και 2420989001 του προϋπολογισμού 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και του Ειδικού Φορέα 
1019-206-99xxxxx.

Η παρούσα αρχίζει να ισχύει από 16.4.2022, ημερομη-
νία δημοσίευσης στο ΦΕΚ της σύστασης και συγκρότη-
σης των επιτροπών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 4 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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*02021980505220004*

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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