
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.151/ 
43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ 983 Β΄) «Πρόσβαση 
αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε 
Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις 
Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχο-
λών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων 
Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων 
Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής 
Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 
5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα 
Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξη-
ση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε 
τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, κατ’ 
εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019».

2 Μετονομασία 2ου Γενικού Λυκείου Γιαννιτσών.

3 Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου σε MY της 
124 ΠΒΕ.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Φ. 153/69691/Α5 (1)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ.151/ 

43612/Α5/15.03.2018 (ΦΕΚ 983 Β΄) «Πρόσβαση 

αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε 

Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις 

Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχο-

λών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων 

Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενό-

πλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της 

Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας 

Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσε-

ων 5% του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήμα-

τα Σχολών των Πανεπιστημίων καθώς και προσαύ-

ξηση του ποσοστού αυτού κατά 5% για εισαγωγή 

σε τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 

κατ' εξαίρεση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των εδαφίων α), β), γ) της παρ. 3 κα-

θώς και της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 
του ν.  4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄), με το άρθρο 66 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και την παρ. 5 του άρθρου 13 
του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143 Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ... και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.  4186/2013 
(ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 
του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258 Α΄) και με το άρθρο 8 του 
ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 150 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 51 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) και με το άρθρο 
66 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) και όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄), το άρθρο 
12 του ν. 4468/2017 (ΦΕΚ 61 Α΄) και την παρ. 1 του άρ-
θρου 28 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄).

4. Την αριθμ. 26589/Α5/16-2-2017 απόφαση ορισμού 
της Τριμελούς Επιτροπής.

5. Την αριθμ. Φ.151/159838/Α5 (ΦΕΚ 3392 Β΄)/27-09-2017 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζό-
μενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου 
για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού 
έτους 2017-2018».

6. Την αριθμ. Φ6/162684/Δ4 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Ημερήσιων 
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) για το σχολικό έτος 2017-
2018» (ΦΕΚ 3588 Β΄/11-10-2017).

7. Την αριθμ. Φ6/162681/Δ4 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών 
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) για το σχολικό έτος 
2017-2018» (ΦΕΚ 3602 Β΄/12-10-2017).

8. Την αριθμ. Φ2/220509/Δ4 υπουργική απόφαση 
«Ωρολόγια Προγράμματα των μαθημάτων Γενικής 
Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ΄ τάξης 
Ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων 
και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας» κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 4 (παρ. 3 ) του ν. 4473/2017 (Α΄ 78).

9. Την αριθμ. Φ.151/43612/Α5 (ΦΕΚ 983 Β΄)/20-03-2018
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελ-
ματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε Σχολές, Τμήματα και Εισα-
γωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Τ.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), 
των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της 
Σχολής Πυροσβεστών, των Σχολών της Ακαδημίας Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ), και για ποσοστό θέσεων 5% του 
συνολικού αριθμού εισακτέων σε Τμήματα Σχολών των 
Πανεπιστημίων καθώς και προσαύξηση του ποσοστού 
αυτού κατά 5% για εισαγωγή σε τμήματα του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, κατ’ εξαίρεση για το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019».

10. Το αριθμ. 38/28-9-2017 απόσπασμα Πρακτικού του 
ΙΕΠ για το σχολικό έτος 2017-2018.

11. Την από 2/10/2017 εισήγηση της Τριμελούς Επι-
τροπής σχετικά με τον καθορισμό των πανελλαδικά 
εξεταζόμενων μαθημάτων υποψηφίων Επαγγελματικού 
Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
σχολ. έτους 2017-2018.

12. Το από 6-3-2018 πρακτικό της Τριμελούς Επιτρο-
πής, σχετικά με τις αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπι-
στημίων και ΤΕΙ με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. καθώς και των 
διαδικασιών πρόσβασης για το σχολ. έτος 2017-2018.

13. Το αριθμ. 36 Α΄/Δ4/16-2-2018 υπηρεσιακό σημείω-
μα του Τμήματος Α΄ της Δ/νσης Επαγγελματικής Εκπ/σης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα: «Διαβίβαση πρότασης σχετικά με τον τρόπο αξιολό-
γησης πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑ.Λ.».

14. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αν. Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄) και την αριθμ. 
201408/Υ1 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δη-
μήτριο Μπαξεβανάκη».

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από 
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

16. Την με αριθμ. Φ.1/Γ/72/63007/Β1 εισήγηση του 
Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, αποφασίζουμε:

1. Στο τέλος του πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 με τα 
«ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΕΦΑΡΜΟΣ-
ΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄) ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄)» 
προστίθεται: «Ειδικά και μόνον για το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019, στον ανωτέρω πίνακα προστίθενται τα κά-
τωθι Τμήματα:

 1. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) - ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ
 2. ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩ-
ΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) - ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».
2. Στο τέλος του πίνακα των ΤΕΙ της παρ. 7 του άρθρου 

1 με τα «ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/- ΕΣ ΤΟΜΕΑ ΝΑΥ-
ΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/
Α΄) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν. 4186/2013 
(ΦΕΚ 193/Α΄)», η ονομασία του Τμήματος «ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TE (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥ-
ΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ TE - T.E.I. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ» αντικαθίσταται 
από την ορθή «ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TE (ΖΑ-
ΚΥΝΘΟΣ) - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -
TE - Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ».

3. Στο τέλος της περίπτωσης Β της παραγράφου 1 
του άρθρου 15 προστίθεται: «Οι ανωτέρω ρυθμίσεις 
των συντελεστών βαρύτητας των μαθημάτων θα ισχύ-
σουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ειδικά για το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα ισχύσουν και για την 
Κοινή Ομάδα Σχολών του άρ. 1 της παρούσας οι συ-
ντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων της περίπτωσης 
Α ως ανωτέρω.».

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 3 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 68772/Δ2 (2)
Μετονομασία 2ου Γενικού Λυκείου Γιαννιτσών .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1566/ 

1985 (Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 3966/ 
2011 (Α΄ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραμα-
τικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογι-
στών και Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις».

3) Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) με θέμα «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4) Τη με αριθμ. 1410/14-03-2018 εισήγηση της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας.

5) Το με αριθμ. 730/22-01-2018 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.

6) Τη με αριθμ. 471/2017 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Πέλλας.

7) Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις δαπά-
νες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με τη με 
αριθμ. Φ. 1/Γ/66/62131/B1 εισήγηση του άρθρου 24 
του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 
τ.Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
αποφασίζουμε:

Kostas
Highlight
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Μετονομάζουμε την παρακάτω σχολική μονάδα ως 
εξής:

Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας

Το 2ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών (3853020)
σε 2ο Γενικό Λύκειο Γιαννιτσών - «Άννα Κομνηνή»

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   

 Ι 

Αριθμ.  Φ. 473.1/4058/Σ.975 (3)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου σε MY της 

124 ΠΒΕ. 

 Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν. 3528/2007 

(ΥΚ) ως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Τη διά του Φ.473.2/ΑΔ.15506/Σ.1916/13-12-2017/

124 ΠΒΕ, εγγράφου, πρόταση απονομής της Ηθικής 
Αμοιβής του Επαίνου, στο MY ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ με Α΄ 
βαθμό ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ (ΑΜ: 5123), της 124 ΠΒΕ.

γ. Τη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
στην 9η συνεδρίασή του της 28-3-2018 (61ο πρακτικό).

δ. Τη με αριθμ. 247372/5-9-2016 απόφαση περί Διορι-
σμού Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 
(ΦΕΚ 469/τ. Υ.Ο.Δ.Δ.).

ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ. 560/9-9-2016 απόφαση 
περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας στην Ειδική Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας (ΦΕΚ 2983/τ.Β΄), αποφασίζουμε:

1. Την απονομή της Ηθικής Αμοιβής του Επαίνου στο MY 
ΚΛ/ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ με Α΄ βαθμό ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 
του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΑΜ: 5123), ο οποίος διακατεχόμενος 
από υψηλό αίσθημα ευθύνης και εργαζόμενος πέραν του 
καλώς εννοούμενου καθήκοντος, με σοβαρή συστηματι-
κή προσπάθεια και υποδειγματική αφοσίωση στο καθή-
κον, προβάλλοντας αυτόβουλα τις τεχνικές του ικανότητες 
(εκτός ειδικότητας και καθηκόντων), προέβη, μέσα σε μι-
κρό χρονικό διάστημα, σε εργασίες «Ανακαίνισης Εσωτε-
ρικών Χώρων Διώροφου Κτιρίου Διδακτηρίων» που είχαν 
εγκριθεί με τη Φ.915/1823/Σ. 199/10-02-2017/124ΠΒΕ/
ΔΥΠ/ΤΜ.ΕΓΚ, συμβάλλοντας στην απρόσκοπτη λειτουρ-
γία του διώροφου κτιρίου διδακτηρίων επιτυγχάνοντας 
τη μείωση του κόστους της δαπάνης του έργου καθώς 
και στην συντήρηση και ποιοτική αναβάθμιση των κοι-
νόχρηστων χώρων του κτιρίου, για την προσέλευση των 
Νεοσύλλεκτων και του προσωπικού της Μονάδας.

2. Οι συγκεκριμένες ενέργειες του υπόψη υπαλλήλου 
κρίνονται ως πράξεις εξαιρετικές, υπερβαίνοντας σε με-
γάλο βαθμό τα ανατεθέντα σε αυτόν καθήκοντα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 3 Μαΐου 2018

Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) 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 
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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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