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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 88348/Δ3
Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25
Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Την περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του
ν. 3699/2008 (A΄ 199), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 12 του ν. 4505/2017 (Α΄ 189).
2) Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (199 Α΄)
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 28 του
ν. 4186/2013 (193 Α΄).
3) Την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167)
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 245 του ν. 4512/
2018 (Α΄ 5).
4) Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) με
θέμα: Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5) Την υπ’ αριθμ. 52935/Υ1/30-03-2018 (ΦΕΚ 1227/τ.Β΄/
02-04-2018) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Μερόπη Τζούφη.
6) Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 (ΦΕΚ 3818)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
7) Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/22-9-2015) «Ανασύσταση [...] και μετονομασία του [...] του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, [...]».
8) Τις διατάξεις του άρθρου 33 «Διεύθυνση Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης» του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/ τ.Α΄/
23-2-2018) με θέμα: Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9) Τη με αριθ. Πρωτ 50/07-12-2017 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
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10) Την υπ’ αριθμ. 62184/Β1/19-04-2018 βεβαίωση
της Γενικής Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τα ιδιαίτερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και
του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής και
επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στόχο την άρση των
εμποδίων και την ισότιμη συμμετοχή των μαθητών /τριών στην εκπαίδευση και της ταυτόχρονης διασφάλισης
της υγείας αυτών.
Άρθρο 1
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΠΕ25
Σχολικών Νοσηλευτών
Ο Σχολικός Νοσηλευτής υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν
σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για τους οποίους έχει
εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης δημοσίου νοσοκομείου. Με απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από
πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) η
άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται
και σε μαθητές των ίδιων ή συστεγαζόμενων σχολικών
μονάδων, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των
μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν.
Ειδικότερα ο Σχολικός Νοσηλευτής:
1. Υποστηρίζει τους μαθητές, για τους οποίους έχει
εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης, καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων, καθώς επίσης και σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως περιπάτους, διδακτικές επισκέψεις, εκδρομές και σε κάθε είδους εκδήλωση που οργανώνει το σχολείο. Σε καμία περίπτωση ο
Σχολικός Νοσηλευτής δεν υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος έχει την ευθύνη εκπαίδευσης
του μαθητή.
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2. Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του συνεργάζεται με τους γονείς των υποστηριζόμενων μαθητών και
τους θεράποντες ιατρούς προκειμένου να ενημερωθεί
και να λάβει τις απαραίτητες πληροφορίες για να καταρτίσει το ιστορικό τους, να λάβει οδηγίες για τη φαρμακευτική αγωγή τους όπως και κάθε άλλη απαραίτητη
πληροφορία που αφορά την υποστήριξή τους.
3. Χορηγεί την προτεινόμενη φαρμακευτική αγωγή
μετά τις έγγραφες οδηγίες των θεράποντων ιατρών και
την έγγραφη συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων ή των
εχόντων τη γονική μέριμνα των μαθητών.
4. Δεσμεύεται στην εκτέλεση καθηκόντων που ορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της «Άδειας άσκησης
επαγγέλματος» του κλάδου τους.
5. Ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο
καταρτίζει σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών, τις
οδηγίες των θεράποντων ιατρών και το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα των μαθητών.
6. Διαμορφώνει σχέδιο επείγουσας παρέμβασης λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των υποστηριζόμενων μαθητών. Σε συνεργασία με το διευθυντή του
σχολείου ενημερώνει και δίνει κατάλληλες οδηγίες στο
προσωπικό του σχολείου προκειμένου να είναι σε θέση
να ανταποκριθεί στη λήψη μέτρων πρώτων βοηθειών
για την αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού, ακόμα και
στην περίπτωση απουσίας του από τη σχολική μονάδα.
7. Προτείνει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων σε σχέση με τη λειτουργία της σχολικής μονάδας ή απαραίτητων τεχνικών παρεμβάσεων ή επιβεβλημένων συνθηκών
υγιεινής που αφορούν την προστασία των μαθητών.
8. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, ενημερώνει τους
μαθητές των τάξεων, με κατάλληλο τρόπο και εποπτικό
υλικό ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, προκειμένου
να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση έκτακτου
περιστατικού που πιθανόν να συμβεί εντός της αίθουσας ή του προαύλιου χώρου ή σε δραστηριότητα εκτός
σχολικού χώρου, με στόχο την αποφυγή καταστάσεων
πανικού, τη διατήρηση της ψυχραιμίας και την ενημέρωση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών.
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των καθηκόντων
του τηρεί απαρέγκλιτα το απόρρητο όπως ορίζεται από
τις ισχύουσες διατάξεις.
10. Για κάθε υποστηριζόμενο μαθητή τηρείται ατομικός φάκελος και φροντίζει για την ενημέρωση αυτού
με το ιατρικό ιστορικό του μαθητή, τις έγγραφες ενημερώσεις ή οδηγίες που έχει λάβει από τους γονείς ή
κηδεμόνες και τους θεράποντες ιατρούς, το υποστηρικτικό πρόγραμμα του μαθητή, το σχέδιο επείγουσας
παρέμβασης και αντιμετώπισης και καταχωρεί, παρατηρήσεις, καταγραφές συμβάντων, κ.α. Οι ατομικοί φάκελοι φυλάσσονται σε ασφαλές σημείο στο γραφείο του
Διευθυντή ή του συλλόγου διδασκόντων του σχολείου.
11. Σε συνεργασία με το διευθυντή του σχολείου, ενημερώνει και συμβουλεύει τους γονείς ή κηδεμόνες των
υποστηριζόμενων μαθητών για θέματα της αρμοδιότητάς του και εφόσον χρειάζεται συνεργάζεται με τον
θεράποντα ιατρό για ζητήματα που προκύπτουν κατά
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τη διάρκεια της σχολικής ζωής και σχετίζονται με την
υγεία του μαθητή.
12. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων
και το Διευθυντή της σχολικής μονάδας για την καλύτερη
ένταξη του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον.
13. Σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η μεταφορά
του μαθητή σε νοσηλευτικό ίδρυμα συνοδεύει το μαθητή και παραμένει σε αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα
ή του κηδεμόνα και μεριμνά για την πλήρη ενημέρωσή
τους.
14. Συμμετέχει ισότιμα στο Σύλλογο Διδασκόντων
της σχολικής μονάδας που υπηρετεί και λαμβάνει μέρος στις δραστηριότητές του, διατυπώνοντας απόψεις
για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ή
είναι γενικότερου ενδιαφέροντος και λαμβάνει μέρος
στις αποφάσεις.
15. Αναλαμβάνει καθήκοντα που ανατίθενται, από τα
όργανα διοίκησης του σχολείου, που σχετίζονται με τη
λειτουργία της σχολικής μονάδας, όταν τα καθήκοντά
του το επιτρέπουν, στο πλαίσιο της ισότιμης συμμετοχής
του με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.
16. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων εποπτεύει τους
υποστηριζόμενους μαθητές, ενώ συνεργάζεται με τους
εφημερεύοντες για πιθανές προσαρμογές προς διευκόλυνση των μαθητών, όταν αυτές κρίνονται απαραίτητες.
17. Σε περίπτωση βραχυχρόνιας απουσίας των υποστηριζόμενων μαθητών από οποιαδήποτε δραστηριότητα του σχολικού προγράμματος, προσέρχεται κανονικά
στη σχολική μονάδα και ασκεί καθήκοντα που προβλέπονται ή αναλαμβάνει εργασίες που τα όργανα διοίκησης του σχολείου δύνανται να αναθέσουν, είτε εντός του
σχολικού χώρου είτε εκτός αυτού σε προγραμματισμένη δραστηριότητα του σχολείου. Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας των υποστηριζόμενων μαθητών με
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
ύστερα από πρόταση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. τοποθετείται για την
άσκηση των καθηκόντων σε άλλη σχολική μονάδα για
την υποστήριξη μαθητή/ών με αναπηρία ή/και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, για τον/τους οποίο/ους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης.
18. Επιπλέον των κύριων καθηκόντων του που σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων
μαθητών: α) παρέχει πρώτες βοήθειες για όλους τους
μαθητές της σχολικής μονάδας, β) φροντίζει για τη διαμόρφωση του φαρμακείου του σχολείου, γ) ενημερώνει
και συμβουλεύει εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς για
θέματα υγείας, για την προστασία του σχολείου από ιογενείς καταστάσεις, εποχιακές λοιμώξεις και επιδημίες
όπως και για την αποφυγή μεταδιδόμενων νοσημάτων,
δ) συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου
για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας, ε) διοργανώνει σεμινάρια παροχής πρώτων
βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου, με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, στ) σε συνεννόηση με το διευθυντή του σχολείου αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις υγειονομικές
υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων
του και ζ) συνεργάζεται με το διευθυντή του σχολείου
για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υγιεινής του
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σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι,
κυλικείο, κ.α.), και συνιστά τη λήψη των απαραίτητων
μέτρων για την προστασία των μαθητών.
19. Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του σχολικού νοσηλευτή καθορίζεται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο του
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και σε καμία περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονάδα
δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωραρίου των υποστηριζόμενων μαθητών και β) μεγαλύτερος
του εργασιακού ωραρίου των τριάντα (30) ωρών την
εβδομάδα.
Άρθρο 2
Καθήκοντα και υποχρεώσεις του κλάδου ΔΕ01
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) κλάδου (ΔΕ01)
υποστηρίζει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στην παρ. 2, του άρθρου
6, του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), και για τους οποίους έχει
εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης, με στόχο την άρση των εμποδίων
και την ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαίδευση. Η
άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται
και σε μαθητές, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση
έγκρισης υποστήριξης των ίδιων ή των συστεγαζόμενων
σχολικών μονάδων, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των
μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων γίνεται με απόφαση
του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από
πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.
Ειδικότερα το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό:
1. Υποδέχεται τους υποστηριζόμενους μαθητές κατά
τον οριζόμενο χρόνο υποδοχής του σχολικού προγράμματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, και φροντίζει για την ασφαλή αποχώρηση των μαθητών.
2. Υποστηρίζει τους μαθητές σε θέματα καθημερινής
διαβίωσης, αυτοεξυπηρέτησης, προσωπικής υγιεινής και
φροντίδας, αγωγής τουαλέτας, σίτισης, ένδυσης, κινητικότητας και σε άλλα θέματα ανάλογα με τις ιδιαίτερες
ανάγκες των μαθητών.
3. Υποστηρίζει τους μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, τόσο κατά τη διάρκεια των
μαθημάτων όσο και κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, καθώς επίσης και σε όλες τις δραστηριότητες της
σχολικής ζωής, όπως περιπάτους, διδακτικές επισκέψεις,
εκδρομές και σε κάθε είδους εκδήλωση που οργανώνει
το σχολείο. Σε καμία περίπτωση το ΕΒΠ δεν υποκαθιστά
τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος έχει την ευθύνη
εκπαίδευσης του μαθητή.
4. Συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων,
έχει ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών και ενθαρρύνει τη
συμμετοχή των μαθητών στις διάφορες δραστηριότητες
μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο
πρόγραμμα του σχολείου.
5. Συμμετέχει στη διερεύνηση των αναγκών και στη
διαμόρφωση του εξατομικευμένου προγράμματος
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εκπαίδευσης των μαθητών, υποβάλλοντας ανάλογες
προτάσεις στους εκπαιδευτικούς στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του.
6. Εισηγείται συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με
τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, το οποίο
καταρτίζεται από το διευθυντή του σχολείου, μετά από
συνεργασία και με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων
των μαθητών.
7. Συνεργάζεται με τους γονείς των μαθητών που υποστηρίζει, ενημερώνεται για τις ιδιαίτερες ανάγκες αυτών
και ενημερώνει για θέματα της αρμοδιότητάς του, σε
συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου.
8. Σε περίπτωση βραχύχρονης απουσίας των μαθητών
που υποστηρίζει, από οποιαδήποτε δραστηριότητα του
σχολικού προγράμματος, αναλαμβάνει εργασίες που τα
όργανα διοίκησης του σχολείου δύνανται να αναθέσουν,
είτε εντός του σχολικού χώρου είτε εκτός αυτού σε προγραμματισμένη δραστηριότητα του σχολείου. Σε περίπτωση μακροχρόνιας απουσίας των υποστηριζόμενων
μαθητών, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή
Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., τοποθετείται για την άσκηση καθηκόντων σε άλλη σχολική
μονάδα για την υποστήριξη μαθητή/ών με αναπηρία ή/
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τον/τους οποίο/
ους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης.
9. Συμμετέχει ισότιμα στο Σύλλογο Διδασκόντων της
σχολικής μονάδας που υπηρετεί και λαμβάνει μέρος στις
δραστηριότητες και στις αποφάσεις.
10. Δεν απαλλάσσεται από γενικά ή ειδικά καθήκοντα
και από την ανάληψη εργασιών που τα όργανα διοίκησης
του σχολείου μπορεί να του αναθέσουν στο πλαίσιο της
ίσης μεταχείρισης με τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου
Διδασκόντων.
11. Κατά την ώρα των διαλειμμάτων φροντίζει για την
κάλυψη των αναγκών των μαθητών και συνεργάζεται με
τους εφημερεύοντες.
12. Ο Διευθυντής του σχολείου σε συνεργασία με το
Σύλλογο Διδασκόντων εξασφαλίζει χρόνο διαλλείματος
δεκαπέντε (15) λεπτών, στο ΕΒΠ, κατά τη διάρκεια του
ημερήσιου προγράμματος.
13. Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο του υποστηρικτικού έργου του ΕΒΠ καθορίζεται σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις για το ωράριο του ΕΒΠ και σε
καμία περίπτωση ο χρόνος παραμονής του στη σχολική μονάδα δεν μπορεί να είναι α) μικρότερος του διδακτικού ωραρίου των υποστηριζόμενων μαθητών και β)
μεγαλύτερος του εργασιακού ωραρίου των τριάντα (30)
ωρών την εβδομάδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Μαρούσι, 30 Μαΐου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Οι Υφυπουργοί
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2038/05.06.2018

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.

*02020380506180004*

