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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 124068/ΓΔ4
Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ)
και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων
προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής
παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) Του άρθρου 68 του ν. 4830/2021 (Α’ 169),
β) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)
και ιδίως της παρ. 17 του άρθρου 107 του νόμου αυτού,
γ) του άρθρου 16 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων,
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 133),
δ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134),
ε) του Κανονισμού ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),
στ) του ν. 4624/2019«Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),
ζ) της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 κοινής
υπουργικής απόφασης «Λειτουργία των εκπαιδευτικών
μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών
κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.,
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της
Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων
παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως
συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων
Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και
των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του
σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία
τους» (Β’ 4187),
η) του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 «Ρυθμίσεις για
την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της
απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 256),
θ) του άρθρου 29 της από 30.3.2020 ΠΝΠ «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 «Κύρωση της από
30.3.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 75) και άλλες διατάξεις» (Α’ 86),
ι) του άρθρου 83 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας,
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 43),
ια) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών
προϊόντων και τροφίμων» (Α’ 54),
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ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121),
ιγ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ιδ) του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
ιε) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), σε συνδυασμό με το
π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και
κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων (Α΄119),
ιστ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
ιη) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιθ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08.01.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» (Β’ 33),
ικ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33),
κι) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23-10-2019 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
4. Την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25-02-2020 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762).
5. Την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23-10-2020 απόφαση
του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).
6. Την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ/26-2-2021 απόφαση του
Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων
για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων
μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων
φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).
7. Το υπό στοιχεία 123456/Α6/30.09.2021 αίτημα
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς την
Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και τα
αντίστοιχα αιτήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
8. Την ανάγκη παροχής βελτιωμένου επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών προς τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
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μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ορθή διεκπεραίωση των
υπηρεσιών αυτών.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από
αυτόν, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/645/123433/
Β1/30-09-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014
(Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α’ 129) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Θυρίδες αρμοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφεξής ΕΨΠ, τηρούνται οι θυρίδες
των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και των λοιπών δημοσίων εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας
για την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020.
2. Στις θυρίδες της παρ. 1 προωθούνται από την ΕΨΠ
οι αιτήσεις των φυσικών προσώπων/χρηστών που υποβάλλονται σε αυτήν με την επισύναψη των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση εγγράφων από
τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις οργανικές μονάδες του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και κάθε δημόσιας εκπαιδευτικής δομής, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 5620 ΕΞ/
26-2-2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων
και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) καθώς και
για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή». Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην αυτή
απόφαση, γίνεται και η επαλήθευση του περιεχομένου
των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των συνημμένων τους
από τον λήπτη (φορέα της θυρίδας υποβολής).
3. Ειδικά για τους σκοπούς της προστασίας της δημόσιας υγείας και του ελέγχου της εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19 για τη φυσική παρουσία στις εκπαιδευτικές
δομές της παρ. 1 και για την πλήρωση του σκοπού λειτουργίας της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» του άρθρου
68 του ν. 4830/2021 καταχωρίζονται μέσω της ΕΨΠ στις
θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών τα απαραίτητα στοιχεία με τη μορφή δεδομένων χαρακτηρισμού κατάστασης φυσικών προσώπων, σύμφωνα με τα οποία επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται η φυσική παρουσία αυτών στον
χώρο της εκπαιδευτικής δομής.
Άρθρο 2
Λειτουργίες και Χαρακτηριστικά των θυρίδων
1. Οι θυρίδες του άρθρου 1 λειτουργούν ως «ψηφιακά
γραμματοκιβώτια» με τα εξής χαρακτηριστικά:
α. Έχουν μοναδικό κωδικό και όνομα.
β. Παρέχουν στους εξουσιοδοτημένους χρήστες/
υπαλλήλους του φορέα διαβαθμισμένη πρόσβαση, με
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ρόλους, μέσω εφαρμογής και σε πληροφοριακά συστήματα μέσω προγραμματιστικής διεπαφής.
γ. Περιέχουν αναρτημένα έγγραφα, αιτήσεις ή άλλα
σύνολα δεδομένων.
δ. Οργανώνουν τα αναρτημένα έγγραφα ανά υπόθεση.
ε. Οι χειριστές των θυρίδων θα λαμβάνουν, κατά περίπτωση, ενημερώσεις για την καταχώριση ενός εγγράφου
ή συνόλου δεδομένων στη θυρίδα ανάλογα με τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας που έχουν ρυθμίσει (μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - email, μήνυμα συντόμου
κειμένου - SMS, κ.ά.). Αναλόγως το έγγραφο ή το σύνολο δεδομένων που καταχωρίζεται στη θυρίδα τους, δύνανται να το αποθηκεύσουν σε μορφότυπο αυτοτελούς
αρχείου, ή να το προσπελάσουν σε πραγματικό χρόνο ή
να προβούν σε εξαγωγή του συνόλου ή τμήματος των
δεδομένων.
στ. Για την διεκπεραίωση των αιτήσεων από τους διαχειριστές και χειριστές, υπάρχουν στη θυρίδα σχετικές
επιλογές διαχείρισης, όπως:
- Ανάθεση
- Ανάληψη υπόθεσης σε/από υπάλληλο
- Κατάσταση αίτησης
- Δυνατότητα αλλαγής της κατάστασης της αίτησης
- Αναζήτηση
- Ιστορικό υποθέσεων
- Στατιστικά στοιχεία υποθέσεων
- Ανάρτηση απάντησης στην Θυρίδα του χρήστη
- Αποστολή ενημερωτικού μηνύματος στον χρήστη.
2. Στην ΕΨΠ δημιουργούνται για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του άρθρου 1, περισσότερες από μία θυρίδες, ανάλογα με τις ανάγκες αυτών. Οι
ορισθείσες ως ανώτερες ιεραρχικά θυρίδες παρέχουν
πρόσβαση σε όλες τις θυρίδες που υπάγονται σε αυτές.
3. Στις θυρίδες των Εκπαιδευτικών Δομών τηρούνται
έγγραφα ή σύνολα δεδομένων που απευθύνονται ή αφορούν σε αυτές και τα οποία δύνανται να υποβάλλονται
από φυσικά πρόσωπα/χρήστες μέσω της ΕΨΠ, καθώς και
οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα.
4. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στις θυρίδες, καθώς
και οι σχετικές με αυτά απαντήσεις/έγγραφα μπορούν
να παραμένουν αποθηκευμένες στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του άρθρου 1 για χρονικό
διάστημα έως πέντε (5) ετών.
5. Ειδικά τα δεδομένα της παρ. 3 του άρθρου 1 (λειτουργία πλατφόρμας edupass.gov.gr), καταχωρίζονται
στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του
άρθρου 1 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα
και τηρούνται για επτά (7) ημέρες από την καταχώρισή
τους σε αυτές.
Άρθρο 3
Χρήστες των θυρίδων των εκπαιδευτικών δομών
1. Στις θυρίδες του άρθρου 1 προβλέπονται δύο διακριτοί ρόλοι για τους ειδικά προς τούτο εντεταλμένους
υπαλλήλους των εκπαιδευτικών δομών:
α) Χειριστής: Διαχειρίζεται τις υποθέσεις και τις αιτήσεις των φυσικών προσώπων.
β) Διαχειριστής: Ορίζει και διαγράφει χειριστές, τροποποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας της θυρίδας της εκπαι-
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δευτικής δομής και την ονομασία της θυρίδας και εξάγει
στατιστικά στοιχεία.
2. Ο διαχειριστής της ορισθείσας ως ανώτερης ιεραρχικά θυρίδας έχει πρόσβαση στις θυρίδες που υπάγονται
σε αυτή.
3. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι
υπεύθυνο για τον ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων
της παρ. 1 για κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26
του ν. 4727/2020. Ειδικώς για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα και τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
(εφεξής Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. αντίστοιχα) υπεύθυνο για τον
ορισμό των εντεταλμένων υπαλλήλων της παρ. 1 για
κάθε θυρίδα της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4727/2020,
είναι το κάθε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α.
4. Η Υπηρεσία Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης είναι υπεύθυνη για τον ορισμό του διαχειριστή των
ανώτερων ιεραρχικά θυρίδων, σύμφωνα με αίτημα που
υποβάλει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και
έκαστο Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του
άρθρου 26 του ν. 4727/2020.
5. Οι χειριστές και οι διαχειριστές των δημοσίων εκπαιδευτικών δομών αποκτούν πρόσβαση στη θυρίδα,
αφού προηγουμένως προβούν σε επαλήθευση/επιβεβαίωση της ταυτότητάς με την χρήση των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810
ΕΞ/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου
τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» και οφείλουν να
διεκπεραιώσουν την αίτηση του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 29 του ν. 4727/2020.
Άρθρο 4
Προσδιορισμός της κατάστασης του φυσικού
προσώπου για το επιτρεπτό ή μη της φυσικής
παρουσίας του σε χώρο εκπαιδευτικής δομής
μέσω της πλατφόρμας «edupass.gov.gr»
1. Tα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή
ανήλικα μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων
τους που θα συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στην
εκπαιδευτική διαδικασία ή θα βρίσκονται στους χώρους
μίας εκπαιδευτικής δομής της παρ. 1 του άρθρου 1,
αποκτούν πρόσβαση στην πλατφόρμα «edupass.gov.
gr» («η πλατφόρμα») μέσω της ΕΨΠ αφότου προηγουμένως αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των προσωπικών
κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet)
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 24
του ν. 4727/2020 (Α’ 184). Στις περιπτώσεις πρόσβασης
σε εκπαιδευτικές δομές όπου δεν είναι υποχρεωτική η
παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η αίτηση του φυσικού προσώπου περιλαμβάνει και εκδήλωση
βούλησης φυσικής παρουσίας στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής, που διεξάγεται εκπαιδευτική διαδικασία.
Σκοπός της πλατφόρμας είναι ο έλεγχος της συνδρομής
των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία στις ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές στο πλαίσιο
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εφαρμογής των μέτρων προστασίας κατά της διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19.
2. Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρ. 1, η πλατφόρμα αντλεί δεδομένα σχετικά με την κατάσταση του
φυσικού προσώπου όσον αφορά στον εμβολιασμό, το
αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών
ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR
test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου (self-test),
ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19. Τα στοιχεία
αυτά αντλούνται μέσω διασύνδεσης με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, το
Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19,
το πληροφοριακό σύστημα της ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19
και το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την καταχώριση και ηλεκτρονική διαχείριση
του αποτελέσματος της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας
ελέγχου της νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 (self-test).
3. Η πλατφόρμα αντλεί επίσης, δεδομένα από το Πληροφοριακό Σύστήμα (Π.Σ.) «myschool» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαλειτουργεί με
το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ της «Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε»,
αποκλειστικά (α) για την εξακρίβωση της ιδιότητας
-σχέσης του αιτούντος φυσικού προσώπου ως προς την
εκπαιδευτική δομή στη θυρίδα της οποίας αιτείται να
καταχωριστεί η κατάστασή του και (β) για τη συνολική
απεικόνιση της κατάστασης των προσώπων που δύνανται ή υποχρεούνται να έχουν φυσική παρουσία στην
εκπαιδευτική δομή. Η πλατφόρμα δεν επιτρέπει οριζόντια διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών
συστημάτων με τα οποία η ίδια διαλειτουργεί.
4. Για τις δομές της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι μαθητές/τριες, (β) το
εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), (γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που
συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων
της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»). Για τις δομές
επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου
μάθησης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι καταρτιζόμενοι/μαθητευόμενοι/εκπαιδευόμενοι/σπουδα στές,
(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό, (γ) κάθε άλλο φυσικό
πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε
είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός
των χώρων της εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»). Για
τις δομές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης υπόχρεοι υποβολής αίτησης είναι: (α) οι φοιτητές/τριες, (β) το τακτικό
και έκτακτο διδακτικό προσωπικό και οι επιστημονικοί
συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο, (γ) κάθε άλλο
φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία
σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. («επισκέπτες»).
5. Η πλατφόρμα «edupass.gov.gr», για κάθε φυσικό
πρόσωπο, ενήλικο ή ανήλικο δια των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων του, που αιτείται την καταχώριση της
κατάστασής του στη θυρίδα εκπαιδευτικής δομής της
παρ. 3 του άρθρου 1 αποδίδει έναν λεκτικό χαρακτη-
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ρισμό που αντιστοιχεί στις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) μη επιτρεπτή παρουσία, (β1) επιτρεπτή παρουσία,
(β2) επιτρεπτή παρουσία «στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος» συντρεχουσών των ειδικών προϋποθέσεων που προβλέπει το σχετικό υγειονομικό
πρωτόκολλο φυσικής παρουσίας, εφ’ όσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου, γ) άγνωστη κατάσταση - απαιτείται περαιτέρω
έλεγχος. Οι ανωτέρω καταστάσεις αποτυπώνονται με
κατάλληλα λεκτικά.
6. Η κατάσταση, που αποδίδεται στο αιτούν φυσικό
πρόσωπο, βασίζεται στις γενικές προϋποθέσεις που
τίθενται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο
περί του επιτρεπτού της φυσικής του παρουσίας σε εκπαιδευτικές δομές, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης
και την ιδιότητα αυτού. Δεν παρέχονται ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με την υγεία του αιτούντος προσώπου
(εμβολιασμένος, νοσήσας, υποβληθείς σε διαγνωστικό
έλεγχο), με βάση τις οποίες έχει προσδιοριστεί η αποδοθείσα στο αιτούν πρόσωπο κατάσταση.
7. Σε περίπτωση που για τη συμμετοχή σε συγκεκριμένες μορφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ιδίως στις
Σχολές Επιστημών Υγείας των Α.Ε.Ι. (ενδεικτικά κλινικές
ασκήσεις, εργαστήρια), απαιτείται εκ του νόμου η συνδρομή ειδικότερων προϋποθέσεων, ο σχετικός έλεγχος
διενεργείται με ευθύνη του εκάστοτε αρμόδιου Α.Ε.Ι.
και περιλαμβάνει φυσική επίδειξη του απαιτούμενου
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και έλεγχο της εγκυρότητας
αυτού μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της
παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α’ 118).
8. Η διαδικασία καταχώρισης αποτελέσματος του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στην πλατφόρμα «self-testing.
gov.gr», όπως προβλέπεται στην παρ. Β’ του άρθρου 3 της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 (Β’ 4187) κοινής υπουργικής απόφασης, ενσωματώνεται στη λειτουργία της πλατφόρμας «edupass.gov.gr», για όσες εκπαιδευτικές δομές
της παρ. 1 του άρθρου 1 έχουν πρόσβαση και κάνουν
χρήση αυτής.
9. Με ειδική λειτουργικότητα η πλατφόρμα δύναται
να εντάσσει τα φυσικά πρόσωπα στην κατάσταση της
«στενής επαφής επιβεβαιωμένου κρούσματος», κατόπιν
εισαγωγής της σχετικής πληροφορίας από τους εντεταλμένους χειριστές της ηλεκτρονικής θυρίδας των δομών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης
και διά βίου μάθησης. Με τον τρόπο αυτό λαμβάνει χώρα
ο προσδιορισμός της κατάστασης αυτών των φυσικών
προσώπων για το επιτρεπτό ή μη της συμμετοχής με
φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τα ειδικότερα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά
πρωτόκολλα και με την ίδια διαδικασία που προβλέπεται
στις παρ. 1 ως 6 του παρόντος. Ο αποχαρακτηρισμός της
ως άνω κατάστασης συντελείται μετά την παρέλευση του
χρονικού διαστήματος που ορίζει το εκάστοτε ισχύον
υγειονομικό πρωτόκολλο ή με ενέργεια του εντεταλμένου χειριστή της θυρίδας.
10. Μέσω της πλατφόρμας, τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται άπαξ την επαναλαμβανόμενη καταχώριση της
κατάστασής τους κατά τα εκάστοτε ισχύοντα, στη θυρίδα
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της εκπαιδευτικής δομής στην οποία επιθυμούν να έχουν
φυσική παρουσία. Κατόπιν τούτου, η πλατφόρμα πραγματοποιεί τον σχετικό έλεγχο, χωρίς να μεσολαβήσει
άλλη ενέργεια του αιτούντος προσώπου και καταχωρίζει
στις θυρίδες των εκπαιδευτικών δομών την κατάσταση
αυτού, εκτός αν πρόκειται για επισκέπτη, οπότε η επαναλαμβανόμενη καταχώρηση θα λήγει μετά το πέρας
μίας εβδομάδας. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται όσες
φορές προβλέπεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό
πλαίσιο εντός μίας εργάσιμης εβδομάδος. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται μέχρι τη
λήξη του σχολικού - ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και
μόνον εφόσον παραμένουν σε ισχύ τα μέτρα προστασίας
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο ή μέρος
της Επικράτειας.
11. Στις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές τα εντεταλμένα όργανα της παρ. 1 του άρθρου 3 διαχειρίζονται
τα στοιχεία στα οποία αποκτούν πρόσβαση μέσω των
θυρίδων των δομών, ώστε να αποτραπεί η είσοδος των
προσώπων που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις
για φυσική παρουσία και συμμετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία εντός της εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής.
Προσδιορίζουν δε με ακρίβεια και, εν συνεχεία, καταγράφουν τα μέτρα προστασίας των συγκεκριμένων δεδομένων ανάλογα με το μέγεθος και τις ιδιαιτερότητες της
εκάστοτε εκπαιδευτικής δομής στην οποία υπηρετούν.
Στις περιπτώσεις των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., τα αρμόδια όργανα
αυτών καθορίζουν ανεξάρτητα τον τρόπο διαχείρισης
των δεδομένων που καταχωρίζονται στις θυρίδες τους.
Άρθρο 5
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
1. Οι κατηγορίες των υποκειμένων των οποίων τα
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε
επεξεργασία, είναι: (α) εκπαιδευτικό, τακτικό και έκτακτο διδακτικό προσωπικό, μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π. και επιστημονικοί συνεργάτες που παρέχουν διδακτικό έργο,
που υπηρετούν σε μία εκπαιδευτική δομή της παρ. 1
του άρθρου 1, (β) μαθητές ή φοιτούντες σε εκπαιδευτική δομή, (γ) οι γονείς/κηδεμόνες/επίτροποι των υπό
στοιχεία «β» υποκειμένων, εφόσον πρόκειται για ανηλίκους (δ) επισκέπτες μίας εκπαιδευτικής δομής και (ε) oι
χειριστές και οι διαχειριστές των θυρίδων της εκπαιδευτικής δομής.
2. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τα υποκείμενα
υπό στοιχεία α, β, και δ της παρ. 1: (i) στοιχεία ταυτοποίησης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης), (ii) ΑΜΚΑ, (iii) Αριθμός Μητρώου ή/
και Ακαδημαϊκής Ταυτότητας (αν υφίσταται), (iv) η εκπαιδευτική δομή απασχόλησης ή φοίτησης ή κατά δήλωση
πρόθεσης παρουσίας και, επιπλέον, για τους μεν μαθητές
η τάξη και το τμήμα για τους δε φοιτητές/σπουδαστές ο
τομέας σπουδών/ειδικότητας, (v) ειδικά δεδομένα σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19,
το αποτέλεσμα της τελευταίας δοκιμασίας ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) ή μοριακής μεθόδου ανάλυσης (PCR test) ή αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου
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(self-test) ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19
και, συνακόλουθα, ο χαρακτηρισμός της κατάστασής
τους, ο οποίος καταχωρίζεται στη θυρίδα της εκπαιδευτικής δομής.
3. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τα υποκείμενα
υπό στοιχεία γ’ της παρ. 1: (i) στοιχεία ταυτοποίησης
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία
γέννησης), (ii) ΑΜΚΑ.
4. Οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
που υποβάλλονται σε επεξεργασία, για τα υποκείμενα
υπό στοιχεία ε’ της παρ. 1: (i) στοιχεία ταυτοποίησης
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο), (ii) ΑΦΜ,
(iii) Αριθμός Μητρώου (αν υφίσταται), (iv) η εκπαιδευτική
δομή στην οποία υπηρετούν/απασχολούνται.
5. Οι ρόλοι των εμπλεκομένων φορέων, σύμφωνα με
τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων,
είναι οι εξής:
α) Το Υ.ΠΑΙ.Θ. επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας
για τις διενεργούμενες μέσω της πλατφόρμας επεξεργασίες, καθώς και για εκείνες στις οποίες προβαίνουν οι
δημόσιες εκπαιδευτικές δομές (οργανικές του μονάδες)
κατά τη διαχείριση της παρεχόμενης πληροφορίας.
β) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενεργεί
ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ως προς την πρόσβαση,
την επεξεργασία και τη διατήρηση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την τις
υπηρεσίες αυθεντικοποίησης με σκοπό την παροχή ψηφιακών δημοσίων υπηρεσιών μέσω της ΕΨΠ σύμφωνα
με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 και, εν
προκειμένω, με σκοπό την λειτουργία της πλατφόρμας
«edupass.gov.gr».
γ) Το Υπουργείο Υγείας επιτελεί ρόλο Υπευθύνου Επεξεργασίας για α) το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά
του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 55 του ν. 4764/2020)
και β) το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 (άρθρο 29
της από 30.3.2020 ΠΝΠ, που κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4684/2020 και άρθρο 83 του ν. 4600/2019).
δ) Κάθε Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για τα δεδομένα που καθίστανται προσβάσιμα
σε αυτό μέσω της πλατφόρμας και, εν συνεχεία, υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι στους χώρους του Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α. βρίσκονται μόνον πρόσωπα που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Οφείλει δε να συμμορφώνεται προς το σύνολο
των υποχρεώσεων προστασίας προσωπικών δεδομένων
που απορρέουν από τη συγκεκριμένη ιδιότητα, μεταξύ,
άλλων, καθορίζοντας εγγράφως τον τρόπο διαχείρισης
των προσωπικών δεδομένων και της ενημέρωσης των
Υποκειμένων.
ε) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιτελεί ρόλο Εκτελούσης την Επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας στην
περίπτωση των ως άνω Μητρώων που αναφέρονται
στην περ. γ της παρ. 5. Περαιτέρω η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιτελεί
ρόλο Εκτελούσης την Επεξεργασία για λογαριασμό του
Υ.ΠΑΙ.Θ., κατά την άντληση των δεδομένων της παρ. 2
του άρθρου 4 και κατά την ηλεκτρονική καταχώριση
των αποτελεσμάτων των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 4.

60480

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

στ) Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ενεργεί ως Εκτελούσα την Επεξεργασία, καθώς αναλαμβάνει για λογαριασμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη συντήρηση της
πλατφόρμας «edupass.gov.gr», την τήρηση των προσωπικών δεδομένων υπό συνθήκες που διασφαλίζουν
την ασφάλεια της επεξεργασίας, την ακεραιότητα, την
εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ομαλή λειτουργία της πλατφόρμας.
6. Η νομική βάση της επεξεργασίας συνίσταται στην
(α) έννομη υποχρέωση εκ των διατάξεων του άρθρου 68
του ν. 4830/2021 (Α’ 169) (ΓΚΠΔ παρ. 1 άρθρο 6(γ)) και
στην Β) εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το
δημόσιο συμφέρον (ΓΚΠΔ 6 παρ. 1(ε) και 9 περ. ζ παρ. 2).
7. Σκοπός επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων
είναι ο έλεγχος της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για τη δια ζώσης συμμετοχή στην εκπαιδευτική
διαδικασία και, συνακόλουθα, η παροχή δια ζώσης εκπαίδευσης υπό καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως είναι η πανδημία του COVID-19, με ταυτόχρονη προστασία
της δημόσιας υγείας.
8. Ο χρόνος τήρησης των δεδομένων που προωθούνται στις θυρίδες σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος
ορίζεται σε επτά (7) πλήρεις ημέρες για κάθε αυτοτελή
καταχώριση κατάστασης ανά υποκείμενο δεδομένων.
9. Κάθε Υπεύθυνος Επεξεργασίας φέρει την υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την
προστασία δεδομένων (άρθρο 35 ΓΚΠΔ), άλλως τεκμηριώνει εγγράφως τους λόγους για τους οποίους η εκπόνηση σχετικής μελέτης δεν κρίθηκε αναγκαία σύμφωνα
με τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας περί προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
10. Μεταξύ του ΥΠΑΙΘ και εκάστου Εκτελούντος την
Επεξεργασία συνάπτεται Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 ΓΚΠΔ, στο οποίο,
μεταξύ άλλων, προσδιορίζονται με ακρίβεια τα τεχνικά
και οργανωτικά μέτρα προστασίας των δεδομένων προ-
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σωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία
στο πλαίσιο της λειτουργίας της πλατφόρμας. Σε κάθε
περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. επιφορτίζονται
με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον Εκτελούντα
την Επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ.
11. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δύναται να εξάγει από
την πλατφόρμα «edupass.gov.gr» ανώνυμα αριθμητικά
συνολικά δεδομένα για στατιστική αξιολόγηση και αξιοποίηση από τις αρμόδιες αρχές και όργανα του Δημοσίου
που συμμετέχουν στη διαχείριση της πανδημίας.
Άρθρο 6
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία των θυρίδων των εκπαιδευτικών δομών της παρ. 1 του άρθρου 1 και της πλατφόρμας «edupass.gov.gr» εκκινεί από την δημοσίευση της
παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Οκτωβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Υγείας

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02045580110210008*

