
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 55472 
Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προ-
σωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευ-
καιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμέ-
νου Χρόνου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 18 του ν. 3870/2010 (Α’ 138).
2. Τον ν. 3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών 

Υπαλλήλων» (Α’ 143).
3. Τον ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

(Α’ 114).
4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

5. Την ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280).
6. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργα-
να (Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με στην παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) και το γεγονός 
ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει δαπάνη 
για τον κρατικό προϋπολογισμό.

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομα-
σία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδι-
οτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

10. Το π.δ. 2/2021 (Α’ 2) «Διορισμός Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 58591/09-08-2019 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι-
κών «Ανάθεση καθηκόντων σε θέση μετακλητής Γενικής 
Γραμματέως Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 593).

12. Την υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργική 
απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη 
προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώ-
ρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου» (Β’ 3324), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 51938/18-8-2020 (Β’ 3447) και 
52878/21-8-2020 (Β’ 3485) όμοιες.

13. Τις ανάγκες των Δήμων της Χώρας σε προσωπικό 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη 
των αναγκών τους στην καθαριότητα των σχολικών μο-
νάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας 
(Σ.Δ.Ε.) της χωρικής τους αρμοδιότητας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού 
καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 1
Αρμοδιότητα - Κατανομή θέσεων

1. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού καθαριό-
τητας σχολικών μονάδων α) Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης και β) των Δημόσιων Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) διενεργείται μέσω των οικεί-
ων δήμων, κατόπιν αντίστοιχων εγκρίσεων της Επιτρο-
πής της ΠΥΣ 33/2006 που εκδίδονται κατόπιν αιτήματος 
του Υπουργού Εσωτερικών για το προσωπικό της περ. α) 
βάσει αιτήματος που υποβάλλεται από τον οικείο δήμο 
και για το προσωπικό της περ. β) κατόπιν αιτήματος 
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα 
με στοιχεία που τηρούνται στο Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων. Με τις ως άνω εγκριτικές αποφάσεις 
της Επιτροπής ΠΥΣ 33/2006 καθορίζονται οι θέσεις ή/
και ανθρωποώρες ανά Δήμο, αφού ληφθεί υπόψη το 
προσωπικό που απασχολήθηκε κατά το προηγούμενο 
διδακτικό έτος, υπό οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή έρ-
γου και οι ώρες απασχόλησης του προσωπικού αυτού.

2. Σε περίπτωση έγκρισης ανθρωποωρών από την 
Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, με απόφαση της οικείας 
Οικονομικής Επιτροπής κατανέμονται οι εγκριθείσες 
ανθρωποώρες σε θέσεις προσωπικού μερικής ή/και 
πλήρους απασχόλησης.
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3. Το προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργα-
σίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πλήρους ή με-
ρικής απασχόλησης, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος 
και ωραρίου ανάλογου με τις ανάγκες του κάθε φορέα.

Άρθρο 2
Διαδικασία πρόσληψης

1. α. Για την εκκίνηση της διαδικασίας πρόσληψης στις 
σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης εκδίδεται ανακοίνωση από τον οικείο δήμο, 
τουλάχιστον έναν μήνα πριν την έναρξη του διδακτικού 
έτους, η οποία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα 
της ιστοσελίδας του δήμου, για πέντε (5) ημέρες.

β. Ειδικά για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας 
στα Δ.Ι.Ε.Κ. και τα Σ.Δ.Ε., οι θέσεις καλύπτονται από τους 
τελικούς πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - προσληπτέων, 
οι οποίοι προκύπτουν από τις αντίστοιχες ανακοινώσεις 
των οικείων Δήμων για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2. Οι υποψήφιοι, προκειμένου να συμμετάσχουν στην 
εν λόγω διαδικασία υποβάλλουν στον οικείο Δήμο Αί-
τηση- Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία αναγράφονται τα 
προσόντα, οι λοιπές ιδιότητές τους και η εμπειρία τους. 
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα 
της ανάρτησης της ανακοίνωσης.

3. Εντός πέντε (5) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων, ο δήμος αναρτά πίνακα προ-
σωρινών επιτυχόντων στον πίνακα ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος και στην αρχική σελίδα της 
ιστοσελίδας του δήμου. Κατά του πίνακα προσωρινών 
επιτυχόντων χωρεί αντίρρηση για εσφαλμένο υπολογι-
σμό της μοριοδότησης, ενώπιον του οργάνου που τον 
εξέδωσε, η οποία υποβάλλεται ατελώς στο δήμο εντός 
δύο (2) εργασίμων ημερών από την έκδοσή του και εξε-
τάζεται εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της.

4. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων, ανακοινώνεται 
ο τελικός πίνακας επιτυχόντων - προσληπτέων.

5. Οι προσωρινοί και τελικοί πίνακες αναρτώνται στον 
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και 
στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του δήμου.

6. Οι προσληπτέοι καλούνται εντός τριών (3) ημερών 
από την ανακοίνωση του τελικού πίνακα κατάταξης να 
υπογράψουν σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορι-
σμένου Χρόνου διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος.

7. Οι προσληπτέοι που περιλαμβάνονται στον τελικό 
πίνακα κατάταξης, υποχρεούνται να προσκομίσουν τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προ-
σόντων, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας 
τους στην υπηρεσία υποδοχής, εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών μετά την πρόσληψή τους. 
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρο-
νικά στον οικείο δήμο στις προθεσμίες που αυτός ορίζει.

Ειδικά για την απόδειξη της εμπειρίας τους, οι υποψή-
φιοι οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση του χρόνου 
εμπειρίας από την οικεία υπηρεσία όπου και απασχο-
λήθηκαν.

8. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων μετά τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών των προσληπτέων που συνεπάγε-
ται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτι-

κά από τον φορέα, ενώ καταγγέλλεται η σύμβαση όσων 
υποψηφίων δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας 
κατάταξης. Οι υποψήφιοι των οποίων καταγγέλθηκε η 
σύμβαση λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται 
για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της καταγγελίας 
της σύμβασης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την 
αιτία αυτή.

Προσληφθέντες που αποχωρούν πριν από τη λήξη της 
σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους 
εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα, κατά την 
σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

9. Η ισχύς των Πινάκων ισούται με το διδακτικό έτος 
για το οποίο έχει εκδοθεί η ανακοίνωση.

10. Η διαδικασία διενεργείται από την αρμόδια υπηρε-
σία Διοικητικού/Προσωπικού του οικείου Δήμου.

Άρθρο 3
Προσόντα πρόσληψης

Οι υποψήφιοι για την πλήρωση των θέσεων προσω-
πικού της απόφασης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν τα 
γενικά προσόντα πρόσληψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 169 του ν. 3584/2007.

Για την πρόσληψη του προσωπικού αυτού, δεν απαι-
τείται το τυπικό προσόν της κατοχής απολυτηρίου τίτλου 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ανώτατο όριο ηλικίας πρό-
σληψης ορίζεται το 67Ο έτος συμπληρωμένο.

Άρθρο 4
Μοριοδότηση

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν μόρια για την κατάταξή τους 
από τη βαθμολόγηση των κατωτέρω κριτηρίων:

α) Εμπειρία
Η εμπειρία για την απασχόληση σε αντίστοιχη θέση 

σχολικής μονάδας του οικείου Δήμου που έχει διανυθεί 
με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου ή με συμβάσεις μίσθωσης έργου, μέσω της οι-
κείας υπηρεσίας, μοριοδοτείται ως εξής:

Δέκα επτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και επι-
πλέον μία (1) μονάδα ανά μήνα για κάθε ανατεθείσα αί-
θουσα, με ανώτατο όριο τις δέκα επτά (17) μονάδες ανά 
μήνα, και για όσο χρονικό διάστημα παρείχαν υπηρεσία 
μέχρι και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. Από 
το διδακτικό έτος 2020-2021 και εξής προσμετρώνται 
δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα εμπειρίας

β) Πολυτεκνία
Οι πολύτεκνοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πο-

λύτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι είτε είναι τέκνα 
πολύτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με είκοσι (20) 
μονάδες. Για κάθε τέκνο πέραν του τρίτου, οι υποψήφιοι 
λαμβάνουν δέκα (10) μονάδες για κάθε επιπλέον τέκνο.

γ) Τριτεκνία
Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν την ιδιότητα του 

τρίτεκνου, είτε είναι οι ίδιοι τρίτεκνοι είτε είναι τέκνα 
τρίτεκνης οικογένειας, μοριοδοτούνται με δέκα πέντε 
(15) μονάδες.

δ) Ανήλικα τέκνα
Οι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με πέντε (5) μονάδες 

για καθένα ανήλικο τέκνο τους μέχρι τον αριθμό των 
δύο πρώτων τέκνων και με δέκα (10) μονάδες για κάθε 
επιπλέον τέκνο πέραν των δύο πρώτων.
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Ανήλικο τέκνο θεωρείται το παιδί που δεν έχει συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του μέχρι και την τελευταία 
ημέρα υποβολής των αιτήσεων.

ε) Μονογονεϊκή οικογένεια
Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογέ-

νειας μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για κάθε ένα 
(1) τέκνο του. Μοριοδοτείται ο γονέας ο οποίος, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης, 
ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’αποκλειστικότητα ή μετά 
από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισ-
σοτέρων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται 
από το γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και 
μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους 
(παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της 
οικογένειας.

Εφόσον ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο μονογονεϊ-
κής οικογένειας, μοριοδοτείται με δέκα (10) μονάδες για 
κάθε τέκνο της οικογένειας (συμπεριλαμβανομένου και 
του εαυτού του). Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας είναι 
εκείνο, το οποίο μέχρι την ενηλικίωσή του είχε τον ένα 
μόνο γονέα του. Στην περίπτωση αυτή υπάγεται και το 
τέκνο, το οποίο στερήθηκε και τους δύο γονείς πριν την 
ενηλικίωση του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο 
μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ου έτος της ηλικίας του 
(παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 3838/2010).

Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο στα ζώντα μέλη της 
οικογένειας.

στ) Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδερφού ή συζύγου
Οι υποψήφιοι που έχουν γονείς, τέκνο, σύζυγο ή αδερ-

φό και ασκούν το δικαίωμα προστασίας από την αναπη-
ρία ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας 
βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων ή με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 50% εξαιτίας νοητικής στέρησης 
ή αυτισμού, μοριοδοτούνται ως εξής:

Βαθμός αναπηρίας από 70 % και άνω με δέκα επτά 
(17) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 67% έως και 69% με δεκαπέντε 
(15) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 60% έως και 66% με δώδεκα 
(12) μονάδες

Βαθμός αναπηρίας από 50% έως και 59% με δέκα (10) 
μονάδες

Ο υποψήφιος στο πρόσωπο του οποίου συντρέχουν 
περισσότερες από μία περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, 
των οποίων ασκεί το δικαίωμα προστασίας, δικαιούται 
να κάνει χρήση της προσφορότερης για τον ίδιο μοριο-
δότησης και πάντως μόνο μίας εξ αυτών.

ζ) Ηλικία
Ηλικία έως και 50 ετών μοριοδοτείται με δέκα (10) μο-

νάδες Ηλικία άνω των 50 ετών μοριοδοτείται με είκοσι 
(20) μονάδες.

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην συ-
νολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις πε-
ρισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κρι-
τήριο (χρόνος εμπειρίας) και, εάν αυτές συμπίπτουν, 
αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτε-
ρο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένει-
ας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτή-
ρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με 
δημόσια κλήρωση.

Άρθρο 5
Συνδρομή περισσοτέρων του ενός 
κριτηρίων μοριοδότησης

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα πολύτεκνος και τέ-
κνο πολύτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση 
της προσφορότερης για εκείνον βαθμολογικά από τις 
δύο ιδιότητες. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση 
των παραπάνω κριτηρίων.

Τόσο ο πολύτεκνος όσο και το τέκνο πολύτεκνου δι-
καιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο 
των ανήλικων τέκνων. Η βαθμολογία υπολογίζεται μόνο 
στα ζώντα μέλη της οικογένειας.

Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του πολυ-
τέκνου ή του τέκνου πολύτεκνης οικογένειας, δύναται 
να λάβει μόνο ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το 
ίδιο ημερολογιακό έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου 
να προσληφθεί.

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα τρίτεκνος και τέκνο 
τρίτεκνης οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση της 
προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. 
Αποκλείεται η αθροιστική μοριοδότηση των παραπάνω 
κριτηρίων. Τόσο ο τρίτεκνος όσο και το τέκνο τρίτεκνου 
δικαιούνται περαιτέρω και τις μονάδες από το κριτήριο 
των ανήλικων τέκνων.

Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του τρίτεκνου 
ή του τέκνου τρίτεκνης οικογένειας, δύναται να λάβει μόνο 
ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό 
έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

Υποψήφιος που είναι ταυτόχρονα γονέας και τέκνο 
μονογονεϊκής οικογένειας, δικαιούται να κάνει χρήση 
της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο ιδιότητες. 
Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση των παραπάνω 
κριτηρίων.

Τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια του γονέα ή του 
τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, δύναται να λάβει, μόνο 
ένα μέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ημερολογιακό 
έτος στον ίδιο φορέα, προκειμένου να προσληφθεί.

Για την απόδειξη των μοριοδοτούμενων κριτηρίων οι 
προσληπτέοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά.

Άρθρο 6
Άδειες προσωπικού

Το προσωπικό που προσλαμβάνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παρούσας απόφασης δικαιούται άδεια 
απουσίας κατά το διάστημα των διακοπών των Χριστου-
γέννων και του Πάσχα. Εφόσον συντρέχουν σοβαροί 
λόγοι ανάγκης, το εν λόγω προσωπικό μπορεί να λάβει 
άδεια απουσίας έως οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 177 του ν. 3584/2007.

Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις

Για την εφαρμογή της παρούσης δεν έχουν ισχύ οι 
διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 205 του ν.3584/2007.

Άρθρο 8
Γενική διάταξη

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με την παρούσα, 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για το προσωπικό Ιδιω-
τικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου των ΟΤΑ α’ βαθμού.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Στην παρούσα επισυνάπτονται Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙI που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η υπ’ αρ. 50175/7-8-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού 

καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου» (Β’ 3324), όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αρ. 51938/18-8-2020 (Β’ 3447) και 52878/21-8-2020 (Β’ 3485) 
όμοιες καταργείται. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2021

Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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*02033522607210024*

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,


