
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Φ.153/151329/Α5 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.153/79899/

Α5/21.05.2019 κοινής απόφασης του Υπουργού 

και της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελμα-

τικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του 

συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμή-

ματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων 

των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτε-

ρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), 

των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιω-

ματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής 

Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της 

Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχο-

λών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) 

για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» 

(Β’ 1904 και Β΄1940 διορθώσεις σφαλμάτων). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-

μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), ιδίως των 
παρ. 3 και 4 του άρθρου 43,

β) του ν.  4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, 
αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 25),

γ) του άρθρου 40 του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδη-
γίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 “Για την ενεργεια-
κή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/
ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 
2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ”, όπως τροποποιήθηκε από 
την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 
2013 “Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δη-
μοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις”» (Α’ 143),

δ) του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 

ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες» (Α’ 199),

ε) του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυ-
νάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136),

στ) του άρθρου 6 του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα 
για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 50),

ζ) του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38),

η) του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142),

θ) του ν. 4547/2018 «Αναδιάρθρωση των δομών υπο-
στήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 102),

ι) του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 13),

ια) του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70),

ιβ) του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 «Εθνική Αρχή 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων 
Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνη-
τικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 12) και του άρθρου 19 του ν. 4664/2020 «Κύρωση 
της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για 
την αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για 
το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού 
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της 
προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και Κτημα-
τολογικών Γραφείων” (Α’ 212) και άλλες διατάξεις» (Α’ 32),

ιγ) της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21-05-2019 
κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση απο-
φοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά 
θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, 
Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των 
Πανεπιστημίων, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών 
Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτι-
κών Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, 
της Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, 
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της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών 
της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακα-
δημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και Β΄ 1940 
διορθώσεις σφαλμάτων),

ιδ) της υπό στοιχεία Φ.151/24463/Β6/04-03-2009 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι-
κών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Σύσταση 
ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές 
εξετάσεις κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερι-
νών ΕΠΑ.Λ.» (Β’ 422),

ιε) της υπό στοιχεία Φ.153/31088/Α5/18-03-2022 από-
φασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κα-
θορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων υπο-
ψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για πρόσβαση στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-2023» 
(Β’ 1419),

ιστ) της υπό στοιχεία Φ.153/31103/Α5/18-03-2022 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων 
υποψηφίων του Λυκείου των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. για πρόσβα-
ση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολικού έτους 2022-
2023» (Β’ 1419),

ιζ) της υπό στοιχεία Φ6/88415/Δ4/18-07-2022 απόφα-
σης της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθο-
ρισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς 
εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ τάξης ημερήσιων και 
εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-2023» (Β’ 3876),

ιη) της υπό στοιχεία Φ2/65921/Δ4/21-04-2017 απόφα-
σης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής 
Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας της Γ’ Τάξης 
Ημερήσιου και της Γ’ και Δ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του 
ν. 4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 1426),

ιθ) της υπό στοιχεία Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 από-
φασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριε-
τούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 2636),

κ) της υπό στοιχεία Φ2/129460/Δ4/30-07-2018 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ωρο-
λόγιο Πρόγραμμα των Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μα-
θημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ 
τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. 
και των μαθημάτων ειδικότητας των ειδικοτήτων του Το-
μέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης Ημερήσιου 
και Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και της Γ’ και Δ’ 
τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ.» (Β’ 3224),

κα) της υπό στοιχεία Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 από-
φασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκεί-
ου» (Β’ 1664), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (Β’ 2637), Φ22/105626/Δ4/
1-7-2019 (Β’ 2779), Φ22/18418/Δ4/7-2-2020 (Β’ 453) και 
Φ22/110010/Δ4/25-8-2020 (Β’ 3609) όμοιές της,

κβ) της υπό στοιχεία Φ22/134291/Δ4/08-08-2018 
κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής «Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών 
μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της 

Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των 
Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της 
Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» (Β’ 3520),

κγ) της υπό στοιχεία Φ.251/22806/Α5/26-02-2021 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο άρθρο 3 
του ν. 3699/2008 (Α’ 199), καθώς και αυτών που πάσχουν 
από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη των άνω άκρων 
που καθιστά αδύνατη τη χρήση τους για γραφή στις πα-
νελλαδικές εξετάσεις ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση» (Β’ 897),

κδ) της υπό στοιχεία Φ.251/22973/Α5/26-02-2021 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Ορισμός της ελάχιστης και μέγιστης τιμής του συντε-
λεστή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ως προϋπόθεση 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής» (Β’ 774),

κε) της υπό στοιχεία Φ.251/165669/Α5/17-12-2021 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχο-
λών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς 
και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) 
ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την 
συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσε-
ων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις 
Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., 
στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακα-
δημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων 
Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε. 
του Υπουργείου Τουρισμού, από το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023 και εφεξής» (Β’ 6068),

κστ) της υπό στοιχεία Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελ-
λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων των Επαγγελματικών 
Λυκείων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής» (Β’ 5400),

κζ) της υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 
απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελ-
λαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μα-
θημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα 
Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη 
Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστι-
κής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαι-
οφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς 
και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδη-
μαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής.» (Β’ 5399),

κη) του π.δ. 52/2022 «Ίδρυση, Κατάργηση, Συγχώνευ-
ση, Μετονομασία και Μεταβολή έδρας Τμημάτων στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών» (Α’ 131),

κθ) το πρακτικό της 6ης Δεκεμβρίου 2022 της Τρι-
μελούς Επιτροπής του άρθρου 13 του ν.  4186/2013 
(Α’ 193) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 241 του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70),

λ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
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αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

λβ) 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 Φ.1/Γ/664/151263/Β1/7-12-2022 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις 
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
Η υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινή 

απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων 
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα 
και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπι-
στημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών 

Σχολών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της 
Σχολής Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της 
Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της 
Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδη-
μαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής» (Β’  1904 και Β΄ 1940 
διορθώσεις σφαλμάτων), τροποποιείται ως εξής:

Στον Πίνακα της παρ 1 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, 
στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Γεω-
πονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, προστίθενται τα 
ακόλουθα Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφω-
να με το π.δ. 52/2022:

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 7 Δεκεμβρίου 2022

Η Υπουργός 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   
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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 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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