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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

8 Ιουνίου 2021

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/
29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις
εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/
Β6/2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές
κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και των παρ. 1, 2
και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260)»
(Β’ 272).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 66548/Α5
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 222807/Β1/
29-12-2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων
στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. του ν. 2740/1999 «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και άλλες διατάξεις» (Α’ 186),

Αρ. Φύλλου 2449

2. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
3. των άρθρων 13 και 15Β του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
4. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α’ 181),
5. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
6. της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
7. της παρ. 5 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
8. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
9. της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
10. της υπό στοιχεία 14420/ΚΒ/04-02-2008 απόφασης
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εξετάσεις Όργανα εξετάσεων για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας»(Β’ 218),
11. της παρ. ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 «Αρχές
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις
της παρ. 3γ του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 «Μέτρα για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 129),
12. της παρ. 4 του άρθρου 21 του Κεφαλαίου Β’ του
ν. 4354/2015 «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων
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του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α’ του
ν. 3429/2005 (Α’ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις»
(Α’ 176), όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α’ 33),
13. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με τις διατάξεις
της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
14. της υποπαρ. Δ.9 «Δαπάνες μετακινούμενων εντός
και εκτός Επικρατείας» της παρ. Δ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του
Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α’ 94),
15. της υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινής
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αποζημίωσης των
απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας»(Β’ 4294).
Β. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/310/58475/Β1/25-05-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Γ. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη πέραν της προϋπολογισμένης για την υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δαπάνης σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για
το τρέχον οικονομικό έτος, και θα αντιμετωπισθεί από
τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Ειδικό Φορέα 1019501-0000000 προϋπολογισμού 2021 του Υ.ΠΑΙ.Θ., όπου
έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση. Για καθένα από τα
επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη θα καλυφθεί από
τις σχετικές πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1019-2010000000 του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:
Η υπό στοιχεία 222807/Β1/29-12-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας» (Β’ 4294) τροποποιείται ως εξής:
1) Η περίπτωση (θ) της παρ. 1 του διατακτικού αντικαθίσταται ως εξής:
«Ομάδα χειρισμού μηχανημάτων για τη μετάδοση των
θεμάτων, Ομάδα συνδέσμων μεταξύ Επιτροπών Εξεταστικών Κέντρων (Ε.Ε.Κ.) και Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) στο Υ.ΠΑΙ.Θ.
Κάθε χειριστής μηχανημάτων ευρώ 250,00 εφάπαξ
Κάθε σύνδεσμος ευρώ 250,00 εφάπαξ»
Η απόφαση αυτή ισχύει για την Α’ εξεταστική περίοδο
έτους 2021 και για κάθε επόμενη εξεταστική περίοδο
του τρέχοντος έτους και εκάστου έτους από τα επόμενα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Παιδείας και
Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Τεύχος B’ 2449/08.06.2021

Αριθμ. Φ.153/66380/Α5
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/
Β6/2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις
ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90)
και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του
ν. 3404/2005 (Α΄ 260)» (Β’ 272).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. α’ έως γ’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α’ 188).
2. Τις διατάξεις των παρ. 1,2 και 4 του άρθρου 4 του
ν. 3432/2006 «Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής
Εκπαίδευσης» (Α’ 14).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 3848/
2010 «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» (Α’ 71).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13Γ του ν. 4186/2013
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 και του άρ. 40
του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 111).
6. Τις διατάξεις του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).
7. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/
20-2-2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α, της
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του
άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260)» (Β’ 272).
8. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/182992/Α5/
2019 (Β’ 4441) απόφασης της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 κι εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013» (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με
τον ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/
20.2.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές
εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με
το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τρο-
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ποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)
και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643).
10. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/
28-1-2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και
των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων 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).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
12. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98) σε συνδυασμό με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
14. Την υπό στοιχεία φ.1/Γ/349/64530/Β1/3-6-2021
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το
γεγονός ότι δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.151/20049/Β6/
2007 απόφασης της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων με θέμα: «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση αποφοίτων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α
της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90) και των παραγρ. 1, 2
και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (Α΄ 260)» (Β’ 272)
ως ακολούθως:
1. Στην περ. iv της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων
μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη
με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας
covid-19.».
2. Μετά από το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. Α2 της παρ. 4
του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικά για τους επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη 20202021 και 2021-2022, η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου για αλλαγή σχολής,
τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος ισχύει
για τα αμέσως επόμενα δύο έτη από αυτό της πρώτης
εισαγωγής τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος.».
3. Μετά από το πέμπτο εδάφιο της υποπαρ. Α2 της
παρ. 4 του άρθρου 1, όπως η αρίθμηση διαμορφώνεται
μετά από την προσθήκη της παρ. 2 της παρούσας, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια, για την απόκτηση των οποίων
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μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη
με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας
covid-19.».
4. Μετά από το τρίτο εδάφιο της υποπαρ. Β2 της παρ. 4
του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικά για τους επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη 20202021 και 2021-2022, η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου για αλλαγή σχολής,
τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος ισχύει
για τα αμέσως επόμενα δύο έτη από αυτό της πρώτης
εισαγωγής τους σε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος».
5. Μετά από το πέμπτο εδάφιο της υποπαρ. Β2 της
παρ. 4 του άρθρου 1, όπως η αρίθμηση διαμορφώθηκε
μετά από την προσθήκη της παρ. 4 της παρούσας, προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:
«Ειδικά για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 γίνονται δεκτά απολυτήρια για την απόκτηση των οποίων
μέρος του προγράμματος πλήρους φοίτησης διεξήχθη
με διαδικασίες τηλεκπαίδευσης λόγω της πανδημίας
covid-19».
6. Η παρ. 7 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«7α) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), οι
οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΓΕ.Λ.
έχουν διακριθεί στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και
τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο
(χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), εγγράφονται καθ’
υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της
Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον
το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες
περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην
τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα μαθήματα της Ομάδας
Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο
στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν τη διάκριση. Η βράβευση στη Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες
εφαρμογές Πληροφορικής, λογίζεται ως βράβευση στην
Πληροφορική. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην
Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με
την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου
βραβείου, καθώς και για τις κατόχους απολυτηρίου ΓΕ.Λ.,
που κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο
έχουν διακριθεί στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του
πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου.
β) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους
στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους διαγωνισμούς της
περ. α’ και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο
βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές,
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πα-
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νεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που
αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους».
7. Η περ. γ’ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Οι υπαγόμενοι στην ειδική κατηγορία της παρ. 7
του άρθρου 1 μπορούν να εισαχθούν καθ’ υπέρβαση
του αριθμού εισακτέων ως ακολούθως:
γα) Κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.),
οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο
ΓΕ.Λ. έχουν διακριθεί στους διαγωνισμούς της περ. α’
της παρ. 7 του άρθρου 1 της παρούσας εγγράφονται
καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές,
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των
Πανεπιστημίων, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό
πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί
στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα
της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει
οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα
μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι
πέτυχαν τη διάκριση.
γβ) Κάτοχοι απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.), οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους
στο ΕΠΑ.Λ. έχουν διακριθεί στους διαγωνισμούς στους
διαγωνισμούς της περ. β της παρ. 7 του άρθρου 1 της
παρούσας εγγράφονται καθ’ υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα
αποφοίτησής τους.
Επιπλέον, προϋπόθεση για τους υποψηφίους των
περ. γα’ και γβ’ είναι να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έχοντας επιτύχει την ελάχιστη βάση
εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή
των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της
οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης,
αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα
με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193).»
8. Η περ. δ’ της υποπαρ. 1 της παρ. Ε’ του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«Βεβαίωση της διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό,
ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση
της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης
ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών
Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε
φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές
Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Η
έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το
αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας
από αυτούς διενεργεί»
9. Η περ. ε’ της υποπαρ. 1 της παρ. Ε’ του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
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από την οποία να προκύπτει ότι i) το μάθημα στο οποίο
διακρίθηκαν περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της
Ομάδας Προσανατολισμού που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου είτε στα
μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού της τελευταίας
τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν
την διάκριση και ότι ii) κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση
εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή
των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της
οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης,
αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα
με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193)».
10. Η περ. δ’ της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Βεβαίωση της διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις,
Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν
κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας. Η
έγκριση χορηγείται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), με βασικό κριτήριο το
αποδεδειγμένο επιστημονικό κύρος των σχετικών φορέων ή ενώσεων και των διαγωνισμών που ο καθένας
από αυτούς διενεργεί»
11. Η περ. ε’ της υποπαρ. 2 της παρ. Ε’ του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
από την οποία να προκύπτει ότι i) το μάθημα στο οποίο
διακρίθηκαν είναι συναφές με μάθημα του τομέα σπουδών που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη
του ΕΠΑ.Λ. και ότι ii κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση
εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή
των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της
οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης,
αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα
με τον ν. 4186/2013 (Α’ 193).
12. Οι παρ. 1 έως 3 του Κεφαλαίου I του άρθρου 4 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η εισαγωγή στο Α’ εξάμηνο των σχολών, τμημάτων
ή εισαγωγικών κατευθύνσεων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των παραγράφων 1 έως 3 του άρθρου 1 της
παρούσας γίνεται με ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις στα
μαθήματα των παρ. 3, 5 και 6 του παρόντος και με κριτήριο επιλογής το σύνολο των μορίων που προκύπτουν
σύμφωνα με τις παρ. 4 έως 7 του παρόντος.
2. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παρ. 1
και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζονται στα μαθήματα μίας από τις παρακάτω ομάδες προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 του
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ν. 4610/2019 (Α’ 70) και του άρθρο 165 του ν. 4635/2019
(Α’ 167):
α) Ανθρωπιστικών Σπουδών
β) Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας
γ) Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής.
Οι σχολές, τα τμήματα και οι εισαγωγικές κατευθύνσεις
τμημάτων του άρθρου 2 της παρούσας κατατάσσονται
σε τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως
εξής:
1o Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και
Κοινωνικές Επιστήμες
2o Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
3o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4o Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και
Πληροφορική.
Με το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Φ.253/11812/Α5/
28-1-2020 (Β’ 345) απόφασης της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία Φ.253/99129/Α5/24-7-2020 (Β’ 3209) απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η κατάταξη των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών
κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α
του ν. 4186/2013 με τον περιορισμό του άρθρου 2 της
παρούσας.
Ειδικά οι υποψήφιοι που επιλέγουν την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας,
δηλώνουν υποχρεωτικά, αν θα εξεταστούν στο μάθημα
των Μαθηματικών ή της Βιολογίας.
3. Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας καταθέτουν
δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για ένα (1)
μόνο Επιστημονικό Πεδίο και εξετάζονται στα τέσσερα
(4) μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν
επιλέξει. Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα
με τους αντίστοιχους ισοβαρείς συντελεστές για κάθε
μάθημα, που προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο
Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:
i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις σχολές, τα
τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων του
1ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία
εξετάζονται υποχρεωτικά είναι τα εξής τέσσερα (4):
α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
β) Αρχαία Ελληνικά Ομάδας Προσανατολισμού, με
συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
γ) Ιστορία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή
ένα και είκοσι πέντε (1,25)
δ) Κοινωνιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).
ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ και
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας, μπορούν να έχουν
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πρόσβαση στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές
κατευθύνσεις είτε του 2ου Επιστημονικού Πεδίου είτε
του 3ου Επιστημονικού Πεδίου.
Οι υποψήφιοι/ες για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές
και Τεχνολογικές Επιστήμες εξετάζονται υποχρεωτικά
στα εξής τέσσερα (4) μαθήματα:
α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή
ένα και είκοσι πέντε (1,25)
γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή
ένα και είκοσι πέντε (1,25)
δ) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
Οι υποψήφιοι/ες για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής εξετάζονται υποχρεωτικά στα
εξής τέσσερα (4) μαθήματα:
α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
β) Φυσική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή
ένα και είκοσι πέντε (1,25)
γ) Χημεία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή
ένα και είκοσι πέντε (1,25)
δ) Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή
ένα και είκοσι πέντε (1,25).
iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι υποψήφιοι/ες της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής, έχουν πρόσβαση
στις Σχολές και τα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου και τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται υποχρεωτικά
είναι τα εξής τέσσερα (4):
α) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
β) Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
γ) Πληροφορική Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25)
δ) Οικονομία Ομάδας Προσανατολισμού, με συντελεστή ένα και είκοσι πέντε (1,25).»
13. Η περ. α’ της παρ. 7 του Κεφαλαίου I του άρθρου 4
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για τμήματα ή σχολές ή εισαγωγικές κατευθύνσεις
για τις οποίες απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα
ειδικά μαθήματα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξετάζονται και στα προβλεπόμενα ειδικά μαθήματα
πέρα από τα μαθήματα της παρ. 1 του παρόντος, κατά
περίπτωση, και απαιτείται να επιτύχουν σε κάθε ένα από
αυτά βαθμολογική επίδοση τουλάχιστον ίση με το μισό
της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής».
14. Η παρ. 3 του Κεφαλαίου III του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων της
παρούσας, οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας Έλληνες
πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις με βάση τους
όρους συμμετοχής των υποψηφίων του Γενικού Λυκείου
ή Επαγγελματικού Λυκείου, κατά περίπτωση. Προκει-
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μένου για σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, η
εισαγωγή στα οποία προϋποθέτει την εξέταση σε ειδικό
μάθημα ή ειδικά μαθήματα, οι υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας της παρούσας απαιτείται να έχουν επιτύχει σε
κάθε ειδικό μάθημα βαθμολογική επίδοση τουλάχιστον
ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής.
Προκειμένου για σχολή ή τμήμα, η εισαγωγή στα οποία
απαιτεί την συμμετοχή σε υγειονομικές εξετάσεις και
την εξέταση σε πρακτικές δοκιμασίες, οι υποψήφιοι της
ειδικής κατηγορίας της παρούσας απαιτείται να συμμετάσχουν στις υγειονομικές εξετάσεις και να εξεταστούν
στις πρακτικές δοκιμασίες με βάση τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις της παρούσας δεν
εφαρμόζεται το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013.
β) Κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων της
ειδικής κατηγορίας Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, κάθε υποψήφιος κρίνεται
για επιλογή, στις σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις που δηλώνει στο μηχανογραφικό δελτίο κατά
σειρά: βα) ως υποψήφιος της γενικής σειράς και ββ) ως
υποψήφιος της ειδικής κατηγορίας. Κατά την αξιολόγηση
της αίτησης, σύμφωνα με την περ. βα’, ισχύουν οι όροι
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποβολής
μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων του Γενικού
Λυκείου ή του Επαγγελματικού Λυκείου, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013, με την επιφύλαξη της
παρ. 1 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α’ 25). Κατά την
αξιολόγηση της αίτησης, σύμφωνα με την περ. ββ’ η επιλογή γίνεται με μόνο κριτήριο το σύνολο των μορίων,
κατά φθίνουσα σειρά, που συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι
της ειδικής κατηγορίας κατά την συμμετοχή τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις, με την επιφύλαξη των εδαφίων
δεύτερο και τρίτο της περ. α’ της παρούσας, και χωρίς
περιορισμό στον αριθμό των δηλούμενων σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων του οικείου επιστημονικού πεδίου ή του τομέα σπουδών/ειδικότητάς
και της κοινής ομάδας, κατά περίπτωση. Σε περίπτωση
ισοβαθμίας περισσότερων υποψηφίων στην τελευταία
θέση εισαγομένων σε συγκεκριμένη σχολή, τμήμα ή
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εισαγωγική κατεύθυνση, σύμφωνα με την υποπερ. ββ’,
κατά την επιλογή εισάγονται, ως υπεράριθμοι, όλοι οι
υποψήφιοι που ισοβαθμούν.
Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψήφιοι
που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες
επιλογές τους, σύμφωνα με τις υποπερ. βα’ και ββ’, μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μηχανογραφικό δελτίο
υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο δεύτερης φάσης),
μόνο ως υποψήφιοι της γενικής σειράς σύμφωνα με την
παρ. 2 του άρθρου 4Γ του ν. 4186/2013.».
15. Μετά από το πρώτο εδάφιο της όγδοης παραγράφου του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021
και 2021-2022, μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών με την
οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου ή μεθεπόμενου
έτους, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή.».
16. Μετά από το πρώτο εδάφιο της ένατης παραγράφου του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά οι επιτυχόντες τα ακαδημαϊκά έτη 2020-2021
και 2021-2022, μπορούν να εγγραφούν μέσα στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαγομένων φοιτητών με την
οικεία ειδική κατηγορία του επόμενου ή μεθεπόμενου
έτους, εφόσον προηγουμένως έχουν αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή.».
17. Η περ. iv της παρ. 8 του άρθρου 13 του Β’ Κεφαλαίου αντικαθίσταται ως εξής:
«Έναν εκπαιδευτικό Δ.Ε. ή διοικητικό υπάλληλο ως
γραμματέα της Επιτροπής καθώς και ένα χειριστή συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων.».
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 8 Ιουνίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
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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.

*02024490806210008*

