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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση τροποποίησης Γενικού Κανονισμού Τρο-
φοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ).

2 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών 
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.600/378934 Σ.833 (1)
Έγκριση τροποποίησης Γενικού Κανονισμού Τρο-

φοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 5 και την παρ. 4 του άρ-

θρου 107 του ν.δ. 721/1970 «Περί οικονομικής μερίμνης 
και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 251).

2. Το άρθρο 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την υπ΄ αρ. 5 γνωμοδότηση της 15ης/23 Ιουν 2020 
Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών των Γενικών Επι-
τελείων (Σ.Α.Γ.Ε.).

4. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπ΄ αρ. 
1/2020 εισήγηση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρε-
σιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση τροποποίησης Γενικού Κανονισμού
Τροφοδοσίας Ενόπλων Δυνάμεων

Εγκρίνεται η τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού 
Τροφοδοσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ), ο οποίος 
εγκρίθηκε με την υπό στοιχεία Φ.600/6/90981/Σ.248/
12-02-2009 κοινή απόφαση Υφυπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας (Β΄ 294), σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην απόφαση Αρχηγού Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

«Τροποποίηση Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας 
Ενόπλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ).

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 5 και την παρ. 4 του άρθρου 

107 του ν.δ. 721/1970 «Περί οικονομικής μερίμνης και 
λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α΄ 251).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Την από 3 Ιουλίου 2019 πρόταση του Γενικού Επι-
τελείου Στρατού.

4. Την από 8 Ιουλίου 2019 πρόταση του Γενικού Επι-
τελείου Ναυτικού.

5. Την από 10 Ιουλίου 2019 πρόταση του Γενικού Επι-
τελείου Αεροπορίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Τροποποίηση Γενικού Κανονισμού Τροφοδοσίας Ενό-

πλων Δυνάμεων (ΓΚΤΕΔ).

Ο Γενικός Κανονισμός Τροφοδοσίας των Ενόπλων Δυ-
νάμεων (ΓΚΤΕΔ), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπό στοι-
χεία  Φ.600/6/90981/Σ.248/12 Φεβ 2009 κοινή απόφαση 
Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής 
Άμυνας (Β΄294), τροποποιείται ως ακολούθως:

α. Η υποπερίπτ. (2) της περίπτ. β΄ της παρ. 3 του  άρ-
θρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«(2) Στις περιπτώσεις που με συλλογικές συμβάσεις 
ή διοικητικές αποφάσεις προβλέπεται η χορήγηση γά-
λακτος σε πολιτικό προσωπικό, εφαρμόζονται τα κα-
θοριζόμενα σε αυτές. Ειδικότερα στο προσωπικό αυτό, 
χορηγείται ημερησίως, γάλα συμπυκνωμένο (εβαπορέ) 
205 γρ. και 30 γρ. ζάχαρης ή 410 γρ. παρασκευασμένο 
υπό μορφή ροφήματος ή νωπό μισού λίτρου συσκευα-
σίας εμπορίου και μόνο τις ημέρες απασχόλησής τους.»

β. Η υποπερίπτ. (6) της περίπτ. α΄ της παρ. 3 και η παρ. 
9 του άρθρου 14 καταργούνται.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2020

Ο Αρχηγός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ»

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα μήνα μετά τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

    Αριθμ. 13423/ΓΔ4 (2)
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών 

μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4692/2020 «Ανα-
βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).

3) Την παρ.  1 και την παρ.  8 του άρθρου  8 του 
ν. 3699/2008 «Σχολικές μονάδες» όπου ορίζεται ότι: «Τα 
ειδικά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύ-
κεια είναι ισότιμα προς τα αντίστοιχα σχολεία της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης» 
(Α΄ 199).

4) Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5) Το π.δ. 83/2019 με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6) Το π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7) Το π.δ. 2/2021 με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

8) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

10) Την υπ’ αρ. 50/22-10-2020 πράξη του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 
Φ.1/Γ/443/118547/Β1/10-09-2020 εισήγηση του άρ-

θρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Από το  σχολικό έτος  2020-2021 και εφεξής, κάθε 
σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης οφείλει να έχει εγκεκριμένο Εσωτερικό Κα-
νονισμό Λειτουργίας στον οποίο αναφέρονται θέματα 
σχετικά με τη λειτουργία της.

Με τον όρο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Σχολείου εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανό-
νων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποι-
είται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο 
του Σχολείου. Επιπλέον, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λει-
τουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό 
μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνερ-
γασία, στην αλληλεγγύη, στον δημοκρατικό διάλογο και 
στην αποδοχή της διαφορετικότητας.

Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του 
Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρί-
ζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετο-
χή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση 
κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της 
προσωπικότητας των μαθητών/μαθητριών, η εξασφά-
λιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής 
πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, κ.ά.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται 
ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή/της Διευθύντριας 
της σχολικής μονάδας και με τη συμμετοχή όλων των με-
λών του συλλόγου διδασκόντων, των μελών του διοικη-
τικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, 
καθώς και εκπροσώπου του οικείου Δήμου. Στις σχολικές 
μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διαδικα-
σία του προηγούμενου εδαφίου συμμετέχει και το Προ-
εδρείο του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου.

Η απόφαση εγκρίνεται από τον Συντονιστή/τη Συντο-
νίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την παιδαγωγική 
ευθύνη του Σχολείου και από τον Διευθυντή/τη Διευθύ-
ντρια Εκπαίδευσης.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας κοινοποιείται 
σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον 
ιστότοπο του Σχολείου, την πρώτη φορά εφαρμογής του 
αμέσως μετά την έγκριση αυτού, ενώ τα επόμενα έτη με 
την έναρξη του σχολικού έτους. Η ακριβής τήρησή του 
αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του 
Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/μαθητριών 
και των γονέων/κηδεμόνων.

Περιεχόμενο του Εσωτερικού Κανονισμού – Οι κεντρι-
κοί άξονες του Εσωτερικού Κανονισμού

1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώ-
ρηση από αυτό.

Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο 
σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση απο-
τελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Οι μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν 
από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι προσέρχονται 
με καθυστέρηση παραμένουν σε καθορισμένο, εκ των 
προτέρων, χώρο στο Σχολείο και εισέρχονται στην τάξη 
τους, μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας διδακτικής 
ώρας, εκτός αν ο Σύλλογος Διδασκόντων/Διδασκουσών 
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έχει αποφασίσει διαφορετικά για τη είσοδο των μαθη-
τών/μαθητριών στην τάξη τους.

Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρή-
σουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων, 
χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης απο-
χώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. 
ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να 
παραλάβει το παιδί του/της, εφόσον αυτό είναι ανήλικο.

2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών - Παιδαγωγικός έλεγχος
Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συ-

μπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους 
της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από 
τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη 
σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, 
πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολι-
κά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο, 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα 
την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των 
φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς 
όμως να αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών/
μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνερ-
γασίας του/της εκπαιδευτικού της τάξης με τον/τη Σύμ-
βουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια 
της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων/Διδα-
σκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευ-
τικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνα-
τή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε περίπτωση 
και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη 
η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και 
των δικαιωμάτων του παιδιού.

3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβι-
σμού

H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί ση-
μαντικό παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και 
αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξανα-
γκασμού και σχολικού εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του 
θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος 
σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προ-
ώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η συνεργασία του 
Σχολείου με την οικογένεια, κ.ά.

4. Σχολικές Εκδηλώσεις - Δραστηριότητες
Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων/δρα-

στηριοτήτων, που στόχο έχουν τη σύνδεση σχολικής 
και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχου-
σών γνώσεων των μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση 
δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοι-
νωνικά θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές 
δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά 
προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες 
και ευθύνη των ίδιων των μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι 
αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδει-
κνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέ-
ροντά τους και το ταλέντο τους.

5. Συνεργασία Σχολείου - Οικογένειας - Συλλόγου Γο-
νέων/Κηδεμόνων

Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργα-
σία με την οικογένεια του μαθητή/της μαθήτριας, με τον 
Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων 

όμως ο ρόλος πρέπει να είναι διακριτός. Κάθε φορά που 
δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο 
μαθητή/συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέ-
πει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο γονέας/κηδεμόνας, 
ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.

6. Ποιότητα του σχολικού χώρου
Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι 

η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές/
στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού 
χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, ερ-
γαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, 
κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον 
οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. 
Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχο-
λείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές 
του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια 
στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. 
Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιου-
σία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή 
και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα 
του ή τον ίδιο.

Έκθεση αποτίμησης – ανατροφοδότηση – προτάσεις 
βελτίωσης

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας επικαιροποιεί-
ται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπό-
μενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των 
μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπερι-
λαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται 
στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου 
και τις, κατά καιρούς, Αποφάσεις των αρμόδιων συλλο-
γικών οργάνων του.

Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λει-
τουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις 
σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή 
του από τους μαθητές/τις μαθήτριες, τους/τις εκπαιδευ-
τικούς και τους γονείς/κηδεμόνες, με αμοιβαίο σεβασμό 
στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους, ώστε να έχει πληρότη-
τα, γενική αποδοχή και εφαρμογή, αποτελεί προϋπόθεση 
της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο 
πάνω στο οποίο μπορεί το Σχολείο να οικοδομήσει για 
να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από 
τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από 
τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Σχολείου και τον 
Σύλλογο Διδασκόντων/Διδασκουσών, καθώς και από 
τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 
σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και 
την εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με 
όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ισχύει για ένα 
σχολικό έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2021

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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