
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/
2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχο-
λών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευ-
θύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του 
άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό 
προστέθηκε με την παρ.  5 του άρθρου 100 του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β΄ 345).

2 Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρα-
τεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολι-
κό έτος 2020 - 2021.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.253/58155/Α5 (1)
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/

2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχο-

λών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευ-

θύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του 

άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως αυτό 

προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του 

ν. 4610/2019 (Α’ 70)» (Β΄ 345).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» 
(Α’ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρ-
θρου 100 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πει-
ραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την 
παρ. 1 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην 
Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

2. Το άρθρο 4Α του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέ-
θηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70).

3. Την υπό στοιχεία 169775/Ζ1/2020 υπουργική από-
φαση «Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Β’ 5710).

4. Την υπό στοιχεία 158540/Ζ1/2020 υπουργικής από-
φασης «Μετονομασία του Τμήματος Οικιακής Οικονομί-
ας και Οικολογίας, της Σχολής Περιβάλλοντος, Γεωγρα-
φίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Χαροκόπειου 
Πανεπιστημίου» (Β’ 5313).

5. Το υπό στοιχεία Φ.337/3/329474/Σ.2680/16-04-2021 
έγγραφο του Τμήματος Εθνικής - Στρατ. Εκπαίδευσης 
Διακλαδικών Σχολών του ΓΕΕΘΑ.

6. Το υπ’ αρ. 66083/22-10-2020 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Ανθρώπινων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβε-
στικού Σώματος.

7. Το υπ’ αρ. 20210989/08-02-2021 έγγραφο του Τμή-
ματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

8. Το υπ’ αρ. 3055/12-02-2021 έγγραφο του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστη-
μάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

9. Το υπ’ αρ. 17331/24-03-2021 έγγραφο του Τμήματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης 
Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιοτριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

10. Τα υπό στοιχεία Φ.300/1692/Σ.337/29-03-2021 και 
Φ.337/49/326886/Σ.2240/30-3-2021 έγγραφα του Τμή-
ματος Εθνικής - Στρατ. Εκπαίδευσης Διακλαδικών Σχο-
λών του ΓΕΕΘΑ.

11. Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 1 στ’ του άρ-
θρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως αυτό προστέθηκε με 
την παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 165 του ν. 4635/2019 
και αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του 
ν. 4777/2021 (Α΄ 25).

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

13. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/294/57009/Β1/21-05-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων.

14. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση 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), κατ’ εφαρμογή των οποί-
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ων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/
2020 υπουργικής απόφασης «Κατάταξη των Σχολών, των 
Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημά-
των στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/
2013 (Α’ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Κατάταξη Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 
1, της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-
ΜΙΑ», προστίθενται:
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)

ΕΚΠΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ

και υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθε-
νται:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (MT) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
(ΕΠ)

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

2. Στο τέλος του εδαφίου 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», υπό 
τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
(ΣΑΜΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

και υπό τον τίτλο «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ» προστίθε-
νται:
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ
ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(ΕΠ)

ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΦΟΔΙΑΣΤΩΝ (Ε) ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από το σχο-
λικό έτος 2021 - 2022.

Άρθρο 2 
Μετονομασίες Τμημάτων

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙ-
ΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» οι λέξεις 
«ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ» αντικαθίσταται ως εξής:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΠΘ

και οι λέξεις «ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. 
(ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ» αντικαθίσταται ως 
εξής:
ΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ

2. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣ-
ΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», στο 

εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ», στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» και στο εδάφιο 
4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», οι λέξεις «ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥ-
ΡΑΓΩΝ - Σ.Π.Α.» αντικαθίσταται ως εξής:
ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Σ.Π.Α.

3. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», οι λέξεις «ΟΙΚΙΑ-
ΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΧΑΡΟ-
ΚΟΠΕΙΟ», αντικαθίσταται ως εξής: 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις πα-
νελλαδικές εξετάσεις έτους 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 25 Μαΐου 2021

  Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Ι

Αριθμ. Φ4/57738/ΓΔ4 (2)
    Αξιολόγηση «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρα-

τεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. κατά το σχο-

λικό έτος 2020 - 2021. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1: (α) τα άρθρα 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και 

λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),

(β) τα άρθρα 117 έως 159 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων καιΤ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70), 

(γ) το άρθρο 36 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλο-
ντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

2. Το 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).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
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6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσί-
ας 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).

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

8. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου COVID-19 
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104) και παρατάθηκε με το άρθρο 94 
του ν. 4790/2021 (Α’ 48).

9. Την υπό στοιχεία Φ4/55515/Δ4/19-05-2021 από-
φαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Προαγωγή - Απόλυση μαθητών/-τριών Ημερήσιων και 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2020 - 2021» 
(Β’ 2093).

10. Το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή 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/295/57149/
Β1/21-05-2021 εισήγηση της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων.

11. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπι-
σθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊ-
ού COVID-19, αποφασίζουμε:

Ειδικά και αποκλειστικά για την εξεταστική περίοδο 
του Ιουνίου του σχολικού έτους 2020 - 2021 και των επα-
ναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, αναφορικά με 
την κατηγορία των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων» και στρα-
τεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. ισχύουν τα κάτωθι 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων:

Άρθρο 1 
Κατατακτήριες εξετάσεις «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων»
και στρατεύσιμων μαθητών Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ.

1. Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μα-
θητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται από την 1η έως 

και την 11η Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4610/2019.

Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται 
σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχο-
λείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή 
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του 
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή 
ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές 
της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντί-
στοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) 
καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του 
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

2. Στην περίπτωση που οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και 
οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. δεν επι-
τυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 του άρθρου 128 του 
ν. 4610/2019 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική 
περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν εξετάζονται μόνο 
προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι 
μικρότερος του εννέα και πέντε δέκατα (9,5), και προά-
γονται, εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και πέντε 
δέκατα (9,5). Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύ-
σιμοι μαθητές της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν επιτυγχάνουν 
τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής κατά την ειδική εξεταστική περί-
οδο του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουν την φοίτηση. 
Οι «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» και οι στρατεύσιμοι μαθητές 
προάγονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους 
παρακολουθούντες μαθητές.

3. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για 
τους μαθητές/τριες των Λυκείων των Ενιαίων Ειδικών 
Επαγγελματικών Γυμνασίων - Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.Γ.Υ-Λ.), οι 
οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες».

Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ4/55515/Δ4/

19-05-2021 (Β’ 2093) υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 24 Μαΐου 2021

  Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25446 Τεύχος B’ 2222/26.05.2021

*02022222605210004*

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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