
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 129431/ΓΔ4 
Σύμβουλος Σχολικής Ζωής.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4692/2020 «Ανα-

βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4547/2018 «Αναδι-

οργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 102).

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 25 του 
ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπι-
στήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142).

4. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία 158733/ΓΔ4/27.9.2018 
απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των 
Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
(Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες 
των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου» (Β΄ 4299).

7. 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), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

9. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

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

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

12. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3298).

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/415/116281/Β1/7.9.2020 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής

- Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί 
και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα 
παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που 
απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η δι-
αχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, 
μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, 
μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, 
μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμ-
βουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει 
στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των με-
λών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Ασκεί τα καθήκοντά 
του και λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς 
τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών 
μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του 
συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντο-
νιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις 
αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

- Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και 
διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον 
σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσω-
πικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί 
όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτο-
βουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, 
η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο 
επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστη-
ρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους 
για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδι-
κών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό 
τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, 
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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- Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής αντιμετωπίζει τα ζητή-
ματα που απασχολούν τη σχολική μονάδα και τη σχολική 
κοινότητα που εκτείνονται και στην κοινωνία, μέσα από 
οργανωμένες κοινωνικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 
επιδιώκει να στηρίξει και να βελτιώσει τους εκπαιδευτι-
κούς και τους κοινωνικούς μηχανισμούς, αναλαμβάνο-
ντας ένα έργο προληπτικού και συμβουλευτικού χαρα-
κτήρα στην αντιμετώπιση και καταπολέμηση πολλών 
κοινωνικών και παιδαγωγικών προβλημάτων, που ανακύ-
πτουν στη σχολική τάξη, στη ζωή της σχολικής και ευρύ-
τερης κοινότητας και επηρεάζουν τη ζωή των μαθητών.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες - Καθήκοντα

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου 
Σχολικής Ζωής είναι:

- Η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η 
υποστήριξη μαθητών, γονέων και κηδεμόνων σε θέματα 
παιδαγωγικής, αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που 
απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η δι-
ευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, 
και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.

- Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του 
σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.

- Η υποστήριξη μέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προ-
γράμματα, μεθόδους και πρακτικές για τη δημιουργική 
σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και την 
συνεργασία τους, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων, δηλα-
δή την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφο-
ρών, την ενίσχυση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ή 
συναισθηματικές δυσκολίες, την υποστήριξη αυτών και 
των οικογενειών τους κ.ά.

- Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση 
μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα 
και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής κοι-
νότητας.

- Η υποστήριξη των μαθητών μέσα από προληπτικές 
αλλά και συμβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δρά-
σεις, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπιστο-
σύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση ώστε να συμ-
μετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην σχολική ζωή.

- Η συνεργασία και η υποστήριξη των οικογενειών των 
μαθητών θα πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας και 
αξιοποιώντας τις κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, τη 
συμβουλευτική γονέων και τη δημιουργία ομάδων γο-
νέων με κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες.

- H δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλ-
ληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της 
σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοι-
νότητας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών 
δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ προς όφελος των 
μελών της σχολικής κοινότητας.

- Η άσκηση των καθηκόντων του λαμβάνει χώρα συ-
μπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους 
θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να 
υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκό-
ντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού 
Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υπο-
στηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.

- Η συνεργασία του με τους «Συμβούλους Καθηγητές» 
που υποστηρίζουν τους μαθητές της Α΄ τάξης Επαγγελ-
ματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) στο πλαίσιο της Πράξης «Μια 
Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. - Υποστήριξη σχολικών μονάδων 
ΕΠΑ.Λ.» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-20 με 
κωδικό ΟΠΣ 501076.

Άρθρο 3
Επιλογή Συμβούλων Σχολικής Ζωής

1. Με απόφαση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, 
ο οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μο-
νάδας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή της σχολι-
κής μονάδας και πρόταση του συλλόγου διδασκόντων, 
καθορίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους ο αριθμός 
των Συμβούλων Σχολικής Ζωής σε κάθε σχολική μονάδα 
και ορίζονται ονομαστικά ένας (1) Σύμβουλος Σχολικής 
Ζωής, όταν ο αριθμός των μαθητών είναι έως 150 και 
δύο (2) Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής όταν ο αριθμός των 
μαθητών ξεπερνά τους 150, σε κάθε σχολική μονάδα 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Με απόφαση του Συ-
ντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ύστερα από εισήγηση 
του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο αριθμός των 
Συμβούλων Σχολικής Ζωής μπορεί να αυξομειώνεται 
ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των 
εκπαιδευτικών και το μαθητικό δυναμικό της σχολικής 
μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται, αναλαμβάνουν 
υπό την ευθύνη τους συγκεκριμένο αριθμό τμημάτων 
και τάξεων μαθητών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο 
παρόν.

2. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συνεπικουρείται στο 
έργο του από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο 
οποίος έχει την παιδαγωγική ευθύνη της σχολικής μονά-
δας, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, τα μέλη του 
συλλόγου διδασκόντων, τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
και το Κ.Ε.Σ.Υ.

3. Ο Σύμβουλος Σχολικής ζωής συνεργάζεται με τους 
Συμβούλους Σχολικής Ζωής όμορων σχολικών μονά-
δων ευθύνης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και 
κατόπιν ενημέρωσής του μπορεί να παίρνει την πρωτο-
βουλία να συγκαλεί συσκέψεις με τους παραπάνω, για 
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων που 
εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

4. Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση 
και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, 
τον σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί 
όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβου-
λία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, 
η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο 
των καθηκόντων του, συνεργάζεται με τις υποστηρι-
κτικές δομές και με ειδικούς επιστήμονες, κοινωνικούς 
λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, ανάλογα 
με τη φύση του προβλήματος και δύναται να ζητήσει 
τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων 
περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να πα-
ραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον 
σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
τους.
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5. Οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν καθήκοντα 
Συμβούλου Σχολικής Ζωής, επιμορφώνονται σε περιο-
δική βάση. Η επιμόρφωση γίνεται σε συνεργασία με το 
Ι.Ε.Π. και τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου.

6. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, ο θεσμός του Συμ-
βούλου Σχολικής Ζωής εφαρμόζεται σε όλες τις Διευθύν-
σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε όλες τις σχολικές 
μονάδες. Η πρώτη εφαρμογή του θεσμού αφορά τουλά-
χιστον σε έναν (1) εκπαιδευτικό που θα λάβει μέρος στην 
υλοποίησή του στα σχολεία.

Άρθρο 4
Προσόντα ορισμού

Ως Σύμβουλος Σχολικής Ζωής ορίζεται για ένα σχολικό 
έτος (κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
3) μόνιμος εκπαιδευτικός που θα πρέπει να ανήκει στο 
σύλλογο διδασκόντων της συγκεκριμένης σχολικής μο-
νάδας, κατά την έναρξη του σχολικού έτους.

Σε περίπτωση που η σχολική μονάδα δεν διαθέτει μό-
νιμο εκπαιδευτικό, ορίζεται αναπληρωτής.

Για την πλήρωση των θέσεων του Συμβούλου Σχολι-
κής Ζωής λαμβάνεται υπόψη η παιδαγωγική γνώση και 
επάρκεια του εκπαιδευτικού η οποία πιστοποιείται από 
πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος ή Τμήματος Επιστημών 
της Εκπαίδευσης ή από Μεταπτυχιακό δίπλωμα με αντι-
κείμενο την Παιδαγωγική ή την Κοινωνική Παιδαγωγική 

ή τις Επιστήμες Εκπαίδευσης ή τις Επιστήμες της Αγωγής 
ή από διδακτορικό τίτλο σπουδών με αντικείμενο την 
Παιδαγωγική ή την Κοινωνική Παιδαγωγική ή τις Επι-
στήμες Εκπαίδευσης ή τις Επιστήμες της Αγωγής. Εναλ-
λακτικά και στην περίπτωση απουσίας των προαναφε-
ρόμενων προσόντων, συνυπολογίζεται η πιστοποιημένη 
συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά 
προγράμματα τουλάχιστον 300 ωρών σε αντίστοιχα αντι-
κείμενα με τα προαναφερόμενα. Συνεκτιμώμενα προ-
σόντα αποτελούν η αποδεδειγμένη συμμετοχή σε προ-
γράμματα που έχουν αναπτυχθεί σε διάφορους τομείς 
κοινωνικοπαιδαγωγικής δράσης και σχετίζονται με τις 
επιμέρους αρμοδιότητες του Συμβούλου Σχολικής Ζωής.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο αποχωρήσει ο Σύμβουλος 
Σχολικής Ζωής από τη σχολική μονάδα ή παραιτηθεί, 
πριν την ολοκλήρωση της θητείας του, αντικαθίσταται 
με άλλον εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα.

Οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής απαλλάσσονται από εφη-
μερίες καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2020

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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*02041832809200004*

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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