
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    
 Αριθμ. Φ24α/53131/Δ4 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ24α/64589/Δ4/

03-06-2021 απόφασης της Υφυπουργού Παι-

δείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τύ-

που των τίτλων των Επαγγελματικών Λυκείων» 

(Β’ 2488), ως προς τον τύπο των τίτλων των Πρό-

τυπων Επαγγελματικών Λυκείων. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167),

β. του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254),

γ. του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

δ. της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193),

ε. του άρθρου 105 του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση 
των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»(Α’ 102),

στ. του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70),

ζ. του άρθρου 5 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 
Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),

η. του 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),

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),

ια. του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98) 
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ σύμφωνα με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

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

ιγ. της υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),

ιδ. της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 κοινής 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, 
φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ιε. της υπό στοιχεία Φ24α/64589/Δ4/03-06-2021 από-
φασης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός του τύπου των τίτλων των Επαγγελματικών 
Λυκείων» (Β’ 2488).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από 
αυτόν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/192/47825/
B1/27-04-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων βάσει της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143), αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ24α/64589/Δ4/
10-06-2021 απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων «Καθορισμός του τύπου των τίτλων των 
Επαγγελματικών Λυκείων» (Β’ 2488) και μετά την περί-

πτωση 64 προσθέτουμε περιπτώσεις 65, 66, 67 για τον 
καθορισμό του τύπου των τίτλων των Δημόσιων Πρότυ-
πων Επαγγελματικών Λυκείων της Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής:

65. Αποδεικτικό σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Ημερή-
σιου Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4763/2020

66. Αποδεικτικό σπουδών Α’ τάξης Δημόσιου Ημερή-
σιου Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4763/2020 - μαθητές από 
ξένα σχολεία

67. Πιστοποιητικό σπουδών Δημόσιου Ημερήσιου 
Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4763/2020.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η υπό στοιχεία 
Φ 24α/64589/Δ4/10-06-2021 απόφαση της Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των τίτλων 
των Επαγγελματικών Λυκείων» (Β’ 2488).
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..................

..................
Θέση για    
Φωτ/φία   

..................
................ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ……………..
....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ. …….……….

Οδός - αριθμός – Τ.Κ.
Τηλέφωνο:…………

E-mail: ………………………

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4763/2020)

            Βεβαιώνεται ότι … 
             εικονιζόμεν... είναι … 
             ίδι… που αναφέρεται

           στον τίτλο
        
             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT…....

 Σχολικό έτος  ……...-…….…

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………...
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              …………
ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  …………
ΝΟΜΟΣ: ………….

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Πρώτης (Α') τάξης Πρότυπου Επαγγελματικού 
Λυκείου και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων 

(Πράξη ……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* '……..……..' ………… και ………. (……) και διαγωγή 
………………... 

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
          ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

…………………………………….…………..
……………………………………….………..

(…..,…..) …………………………………….…………..
……………………………………….………..

(…..,…..)

…………………………………………………
……………………………………….……….. (…..,…..) …………………………………………………

……………………………………….……….. (…..,…..)
………………………………………….……..
…………………………………………….….. (…..,…..) ………………………………………….……..

…………………………………………….….. (…..,…..)
…………………………………………………
…………………………………………….….. (…..,…..)

………………………………………………...
………………………………………………… (…..,…..)

………………………………………………...
………………………………………………… (…..,…..) ………………………………………………...

………………………………………………… (…..,…..)
…………………………………………………
…………………………………………….….. (…..,…..) ………………………………………………...

………………………………………………… (…..,…..)
………………………………………………...
………………………………………………… (…..,…..)
…………………………………………………
…………………………………………..……. (…..,…..)
…………………………………………………
…………………………………………..……. (…..,…..)

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.

Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν……

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
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..................

..................
Θέση για    
Φωτ/φία   

..................
................ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ……………..
....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ. …….……….

Οδός - αριθμός – Τ.Κ.
Τηλέφωνο:…………

E-mail: ………………………

(Το παρόν αποτελεί αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4763/2020)

            Βεβαιώνεται ότι … 
             εικονιζόμεν... είναι … 
             ίδι… που αναφέρεται

           στον τίτλο
        
             ….. ΔΙΕΥΘΥΝT…....

 Σχολικό έτος  ……...-…….…

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………...
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:              …………
ΔΗΜΟΣ: ……..….. ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:                  …………
ΝΟΜΟΣ: ………….

… μαθητ…..  ……………..……….………… του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της (ονοματεπώνυμο μητέρας) 

παρακολούθησε κατά το σχολικό έτος …..-….. τα μαθήματα της Πρώτης (Α') τάξης Πρότυπου Επαγγελματικού 
Λυκείου και αφού εξετάστηκε, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κρίθηκε/δεν κρίθηκε από το Σύλλογο των Διδασκόντων 

(Πράξη ……..……….) άξι….. προαγωγής με Γ.Μ.Ο.* '……..……..' ………… και ………. (……) και διαγωγή 
………………... 

Η αναλυτική βαθμολογία τ…. στα μαθήματα της Α' τάξης είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  
          ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

…………………………………….…………..
……………………………………….………..

(…..,…..) …………………………………….…………..
……………………………………….………..

(…..,…..)

…………………………………………………
……………………………………….……….. (…..,…..) …………………………………………………

……………………………………….……….. (…..,…..)
………………………………………….……..
…………………………………………….….. (…..,…..) ………………………………………….……..

…………………………………………….….. (…..,…..)
…………………………………………………
…………………………………………….….. (…..,…..)

………………………………………………...
………………………………………………… (…..,…..)

………………………………………………...
………………………………………………… (…..,…..) ………………………………………………...

………………………………………………… (…..,…..)
…………………………………………………
…………………………………………….….. (…..,…..) ………………………………………………...

………………………………………………… (…..,…..)
………………………………………………...
………………………………………………… (…..,…..)
…………………………………………………
…………………………………………..……. (…..,…..)
…………………………………………………
…………………………………………..……. (…..,…..)

*Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν υπολογίζεται κατά την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.

Το παρόν αποδεικτικό σπουδών Δ.Ε. χορηγείται στ….. ενδιαφερόμεν….. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 137 του 
ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/07-05-2019).
Το αποδεικτικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν……

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………                                                                             ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
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..................

..................
Θέση για    
Φωτ/φία   

..................
................ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ……………..
....... ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΑ.Λ. …….……….

Οδός - αριθμός – Τ.Κ.
Τηλέφωνο:…………

E-mail: ………………………

(Το παρόν αποτελεί πιστοποιητικό σπουδών Δ.Ε. του ν. 4763/2020)

   Βεβαιώνεται ότι … 
    εικονιζόμεν... είναι … 
    ίδι… που αναφέρεται

  στον τίτλο

    ….. ΔΙΕΥΘΥΝT…....
 Σχολικό έτος  ……...-…….…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: …………. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ:         ………...
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ: …………. ΑΡ. ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΟΥ:        …………
ΔΗΜΟΣ: ……….... ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:      …………
ΝΟΜΟΣ: ………….

…… μαθητ… ………………..…………………………………....……. του (ονοματεπώνυμο πατέρα) και της 

(ονοματεπώνυμο μητέρας) γράφτηκε κατά το σχολικό έτος ……..-…… στη(ν) ……. τάξη του ….. Ημερήσιου Πρότυπου 

Επαγγελματικού Λυκείου …………………………….. και παρακολούθησε τα μαθήματα της τάξης αυτής μέχρι 

…../……/……. Η αναλυτική βαθμολογία τ….. σε κάθε μάθημα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία είναι:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Β΄ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται ύστερα από την με αρ. πρωτ. ………………………… αίτηση τ …… ενδιαφερόμεν……

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

… ΔΙΕΥΘΥΝΤ…………      ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

….. ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ24186 Τεύχος B’ 2446/18.05.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 11 Μαΐου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   
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*02024461805220008*

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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