
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθη-
μάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για 
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολι-
κού έτους 2019-2020.

2 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-
πιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 
Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.153/146454/Α5 (1)
   Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθη-

μάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για 

πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολι-

κού έτους 2019-2020. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις α) των άρθρων 5 και 8 του ν. 4186/2013 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 193/Α΄) όπως αυτό έχει τροπο-
ποιηθεί με τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. 5 του άρθρου 
25 του ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 235 Α'), 
β) του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (193 Α΄) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δι-
ατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 241 του 
ν. 4610/2019 (70 Α΄) και γ) της παρ. 3 του άρθρου 43 του 
ιδίου Νόμου όπως αυτή έχει συμπληρωθεί με την παρ. 10 
του άρθρου 58 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258 
Α') καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 13 και 66 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» ( ΦΕΚ 83/Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε΄ του 
ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα.» (ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων, (ΦΕΚ 119/Α΄).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄).

6. Την αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20.05.2016 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των Ειδικοτήτων 
των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 
(83 Α΄) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» (ΦΕΚ 1489/Β΄).

7. Το αριθμ. 5356 Α΄/Δ4/28-08-2019 Υ.Σ. του Τμήμα-
τος Α' της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 
Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Την από 11-09-2019 θετική εισήγηση της Τριμελούς 
Επιτροπής σχετικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα-
θήματα για το σχολικό έτος 2019-2020.

9. Την με αριθμ. Φ1/Γ/468/146406/Β1/20-09-2019 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υ.ΠΑΙ.Θ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Για την εισαγωγή των υποψηφίων Γ΄ τάξης Ημερήσιων 

και τριετούς φοίτησης Εσπερινών και Δ΄ τάξης τετρα-
ετούς φοίτησης Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού 
εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευ-
θύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, 
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), 
των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της 
Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλά-
κων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ) καθορίζονται για το σχολικό έτος 2019-2020 δύο 
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: 
«Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» και δύο 
μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων 
Γ' Ημερησίων και τριετούς φοίτησης Εσπερινών και Δ' 
Εσπερινών:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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1. Ο υποψήφιος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος με ειδικότητα:

α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μα-
θήματα:

i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.
ii Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθή-

ματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.
ii Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
γ. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζε-

ται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.
ii Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις.
ii Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
2. Ο υποψήφιος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας 

με ειδικότητα:
α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας.
ii Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.
β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 

εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας.
ii Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.
γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα 

μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας.
ii Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.
δ. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων εξετάζεται 

στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής θεωρίας.
ii Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης.
3. Ο υποψήφιος του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημέ-

νου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού με 
ειδικότητα:

α. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξε-
τάζεται στα μαθήματα:

i. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο.
ii Οικοδομική.
4. Ο υποψήφιος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών με 

ειδικότητα:
α. Γραφικών Τεχνών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
β. Αργυροχρυσοχοΐας εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
γ. Συντήρησης Έργων Τέχνης -Αποκατάστασης εξετά-

ζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
δ. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος εξετάζεται 

στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
ε. Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων εξε-

τάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.

ii Τεχνολογία Υλικών.
στ. Επιπλοποιίας-Ξυλογλυπτικής εξετάζεται στα μα-

θήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.
ii Τεχνολογία Υλικών.
5. Ο υποψήφιος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρο-

νικής και Αυτοματισμού με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστη-

μάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 
εξετάζεται στα μαθήματα:

i. Δίκτυα Υπολογιστών
ii Ψηφιακά Συστήματα
β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-

σεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ηλεκτροτεχνία 2
ii Ηλεκτρικές Μηχανές
6. Ο υποψήφιος, του Τομέα Μηχανολογίας με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατα-

σκευών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.
β. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετά-
ζεται στα μαθήματα:

i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων.
γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλι-

ματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού.
δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Μηχανές Εσωτερικής Καύσης II.
ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών εξετάζεται 

στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών.
ii Κινητήρες Αεροσκαφών.
7. Ο υποψήφιος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμά-

των με ειδικότητα:
α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μα-

θήματα:
i. Ναυσιπλοΐα II.
ii Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία 

- Εφαρμογές.
β. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα 

μαθήματα:
i. Ναυτικές Μηχανές.
ii Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία 

- Εφαρμογές.
8. Ο υποψήφιος του Τομέα Πληροφορικής με ειδικό-

τητα:
α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα 

μαθήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών.
ii Δίκτυα Υπολογιστών.
β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μα-

θήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών.
ii Δίκτυα Υπολογιστών.
9. Ο υποψήφιος του Τομέα Υγείας -Πρόνοιας-Ευεξίας 

με ειδικότητα:
α. Βοηθός Νοσηλευτή εξετάζεται στα μαθήματα:



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42223Τεύχος B’ 3612/27.09.2019

i Ανατομία-Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή β. Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρί-

ων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή.
γ. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων εξετάζεται στα μαθή-

ματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή.
δ. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή εξετάζεται στα μαθή-

ματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή.
ε. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii Υγιεινή.
στ. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων εξετάζεται 

στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii. Υγιεινή.
ζ. Βοηθός Φαρμακείου εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii. Υγιεινή.
η. Αισθητικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii. Υγιεινή.
θ. Κομμωτικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II.
ii. Υγιεινή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

  Μαρούσι, 20 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υπουργός 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

I

    Αριθμ. 145831/Ν1 (2)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου Νη-

πιαγωγείου με Μονάδα Φροντίδας Προσχολικής 

Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ.).

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244 Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222 Α΄) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18 Α΄) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107 Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμο-
γής ... και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013
(193 Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης και λοιπές διατάξεις» και της παρ.3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268 Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου..και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 

48 του ν. 4264/2014 (118 Α΄) «Άσκηση εμπορικών δρα-
στηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 
79/2017 (109 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 
1 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (13 Α΄).

4. Τη με αριθμ. 10135/18-11-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματι-
κών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την με αριθμ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (756 Β΄).

5. Τη με αριθμ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324 Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη 
με αριθμ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση 
(1584 Β΄).

6. Τη με αριθμ. 94537/Ν1/07-06-2017, (ΦΕΚ 2118/Β΄/
21-06-2017) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχο-
λείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Συστεγαζόμενου 
Νηπιαγωγείου στην Χατζή Κερασούλα.

7. Τη με αριθμ. Δ22/οικ.11828/293/13-3-2017 (ΦΕΚ 
1157/Β΄/4-4-2017) υπουργική απόφαση «Καθορισμός 
προϋποθέσεων για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
Μ.Φ.Π.Α.Δ. (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών 
Σταθμών, Μονάδων Απασχόλησης βρεφών και νηπίων) 
από φορείς Ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη 
χαρακτήρα».

8. Την από 29-3-2019 αίτηση της ΧΑΤΖΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑΣ, 
ιδιοκτήτριας του Ιδιωτικού Συστεγαζόμενου Νηπιαγω-
γείου για τροποποίηση της άδειας.

9. Τη με αριθμ. ΔΑ/50570/02-09-2019 απόφαση διατύ-
πωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

10. Τη με αριθμ. 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 
3009/τ.Β΄/25-7-2019).

11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. 94537/Ν1/07-06-2017, 
(ΦΕΚ 2118/Β΄/21-06-2017) υπουργική απόφαση, με την 
οποία χορηγήθηκε άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
Μ.Φ.Π.Α.Δ., ως προς τη δυναμικότητα, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στη ΧΑ-
ΤΖΗ ΚΕΡΑΣΟΥΛΑ άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου Συστεγαζόμενου με 
Μ.Φ.Π.Α.Δ. για μια (1) αίθουσα διδασκαλίας στον πρώτο 
όροφο, δυναμικότητας είκοσι τεσσάρων (24) νηπίων.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Συστεγαζόμενου Νηπιαγωγείου είναι «Ιδιωτικό Συ-
στεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - ΣΤΑθΜΟΥΛΗΣ».

Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Μικράς 
Ασίας 55Α στο Κερατσίνι.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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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