
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ.253.2/66916/A5 
     Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/

A5/1-6-2017 (Β’ 1937) απόφασης του Υπουργού 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχετικά 

με τον καθορισμό της οργάνωσης και του τρό-

που διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών 

εξετάσεων. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 13Α του ν. 4186/2013 (Α’  193), όπως προ-

στέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4468/2017 
(Α’ 61), τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
(Α’ 70), καθώς και με το άρθρο 6 του ν. 4777/2021 (Α’ 25),

β) της υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/A5/1-6-2017 από-
φασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής 
επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μαθημάτων 
έτους 2017» (Β’ 1937),

γ) της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα 
σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκεί-
ου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του
ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
100 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του
ν. 4635/2019 (Α’ 167)» (Β’ 643),

δ) της υπό στοιχεία Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 κοινής 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση αποφοίτων 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων 
του συνολικού αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα 
και Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστη-
μίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχο-
λών Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής 
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής 
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημί-
ας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 και εφεξής» (Β’ 1904 και 1940),

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

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα ( π.δ. 63/2005 -
Α’  98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/364/65878/Β1/7-6-2021 
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), σύμφωνα με την οποία δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολο-
γισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/
A5/1-6-2017 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός οργάνωσης και 
τρόπου διεξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξε-
τάσεων μαθημάτων έτους 2017» (Β’ 1937).

Άρθρο Μόνο
Η υπό στοιχεία Φ.253.2/92419/A5/1-6-2017 (Β’ 1937) 

απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων τροποποιείται ως εξής:

1. Ο τίτλος της απόφασης διαμορφώνεται ως εξής:
«Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διεξαγωγής επα-

ναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 αντικα-

θίσταται ως εξής:
«Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζο-

νται υποχρεωτικά στο σύνολο των μαθημάτων στα οποία 
έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή με την αίτηση - δήλωση 
που υπέβαλαν σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαί-
σιο (Ομάδας Προσανατολισμού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά 
Μαθήματα, Μουσικά Μαθήματα, Μαθήματα Ειδικότητας 
και Πρακτικές Δοκιμασίες) και όχι μόνο σε όποιο απου-
σίασαν».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρμόζονται για 

τις προβλεπόμενες, από ειδικές διατάξεις, κατηγορίες 
εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε ποσοστό 
θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων. Οι υποψήφιοι 
των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας με 
την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τα-
κτικής εξεταστικής περιόδου, μπορούν να συμμετέχουν 
στις επαναληπτικές εξετάσεις μαζί με τους υποψηφίους 
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των ημερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες με αυ-
τούς θέσεις.».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση απουσίας κατά τη διάρκεια του προ-

γράμματος πανελλαδικών εξετάσεων των Ειδικών Μα-
θημάτων και Μουσικών Μαθημάτων, η προθεσμία κα-
τάθεσης της σχετικής αίτησης και των δικαιολογητικών 
που προβλέπονται στην παρ. 1 είναι το αργότερο εντός 
δύο (2) ημερών, εκ των οποίων τουλάχιστον η τελευταία 
εργάσιμη από την ημέρα εξέτασης του μαθήματος, στο 
οποίο απουσίασε ή διέκοψε την εξέτασή του ο υπο-
ψήφιος και κατατίθενται στην ΕΕΔΔΕ που εδρεύει στη 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία 
ανήκει το σχολείο στο οποίο είχαν υποβάλει την αρχική 
αίτηση - δήλωσή τους για συμμετοχή στις πανελλαδικές 
εξετάσεις.».

5. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Υποβολή μηχανογραφικού δελτίου και καθορι-
σμός θέσεων εισαγωγής

1. Από το σχολικό έτος 2021-2022 και εφεξής οι υπο-
ψήφιοι ημερήσιων και εσπερινών Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που 
συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετά-
σεις, μετά από την ολοκλήρωση των εξετάσεων και τη 
γνωστοποίηση των βαθμών της τελικής τους επίδοσης 
στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, τα ειδικά μα-
θήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες συμπληρώνουν 
μηχανογραφικό δελτίο (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης 
φάσης), ύστερα από πρόσκληση του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων. Σε αυτό επιλέγουν καθορισμένο 
αριθμό σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων 
από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα σπουδών και 
την κοινή ομάδα όπου έχουν πρόσβαση. Ο αριθμός των 
επιλογών δεν μπορεί να υπερβαίνει: α) το 10% για τους 
υποψηφίους των ΓΕ.Λ. και β) το 20% για τους υποψηφί-
ους των ΕΠΑ.Λ. του συνόλου των σχολών, τμημάτων ή 
εισαγωγικών κατευθύνσεων του επιστημονικού πεδίου 
ή του τομέα σπουδών και της κοινής ομάδας, αντίστοιχα. 
Οι υποψήφιοι δύνανται να επιλέγουν σχολές, τμήματα ή 
εισαγωγικές κατευθύνσεις με βάση την Ελάχιστη Βάση 
Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή 
των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της 
σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συ-
ντρέχει τέτοια περίπτωση, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα 
ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική τους επί-
δοση, σύμφωνα με την παρ. 3.

2. Μετά την ανακοίνωση των επιτυχόντων, οι υποψή-
φιοι που δεν έχουν εισαχθεί σε καμία από τις δηλωθείσες 
επιλογές τους μπορούν να συμπληρώσουν εκ νέου μη-
χανογραφικό δελτίο υποψηφίου (μηχανογραφικό δελτίο 
δεύτερης φάσης), επιλέγοντας, χωρίς περιορισμό επι-
λογών, όσες σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύν-
σεις επιθυμούν από το επιστημονικό πεδίο ή τον τομέα 
σπουδών και την κοινή ομάδα, όπου έχουν πρόσβαση 
με βάση την 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, την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, 

τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και τη βαθμολογική 
τους επίδοση, σύμφωνα με την παρ. 3. Στη διαδικασία 
αυτή οι υποψήφιοι διεκδικούν τις θέσεις των σχολών, 
τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, οι οποίες δεν 
πληρώθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανο-
γραφικού δελτίου πρώτης φάσης.

3. Οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή σε σχολή, τμήμα 
ή εισαγωγική κατεύθυνση με τη διαδικασία των επανα-
ληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων είναι να επιτύχουν 
οι υποψήφιοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις:

α) την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των 
ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικεί-
ας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, εάν 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, της τακτικής εξεταστικής 
περιόδου,

β) την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κα-
τεύθυνσης της τακτικής εξεταστικής περιόδου και 

γ) συνολικό αριθμό μορίων στα πανελλαδικά εξετα-
ζόμενα μαθήματα τουλάχιστον ίσο με αυτόν του τε-
λευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της 
τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγο-
ρίας ημερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκρι-
μένη σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση. Για τον 
υπολογισμό του συνολικού αριθμού μορίων της περ. γ’ 
λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός μορίων του τελευταίου 
επιτυχόντα της παρ. 1 ή 2, κατά περίπτωση, ανάλογα με 
το ποιος είναι ο μικρότερος.

Η εισαγωγή στα τμήματα του άρθρου 19 του 
ν. 4559/2018 προϋποθέτει την πλήρωση των προϋπο-
θέσεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2Α του ίδιου 
άρθρου, καθώς και της προϋπόθεσης της περ. γ’ της 
παρούσας.

4. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 οι υποψήφι-
οι που συμμετέχουν στις επαναληπτικές πανελλαδικές 
εξετάσεις υποβάλλουν μόνο το μηχανογραφικό δελτίο 
της της παρ. 1 (μηχανογραφικό δελτίο πρώτης φάσης). 
Το μηχανογραφικό δελτίο του προηγούμενου εδαφίου 
υποβάλλεται χωρίς τον περιορισμό των επιλογών που 
προβλέπεται στα εδάφια δεύτερο και τρίτο της παρ. 1. 
Συναφώς, ο/η υποψήφιος/α μπορεί να δηλώσει στο 
μηχανογραφικό δελτίο προτίμηση για όσες σχολές, 
τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμεί και με 
οποιαδήποτε σειρά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις της παρ. 3.

5. Οι υποψήφιοι εισάγονται στις σχολές, τμήματα ή ει-
σαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων 
της τακτικής εξεταστικής περιόδου και συγκεκριμένα:

α) οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων εισάγονται σε 
ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων 
ανά τμήμα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), 
στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.) και 
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και

β) οι υποψήφιοι των Επαγγελματικών Λυκείων εισά-
γονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθμού 
εισακτέων ανά τμήμα σε Α.Ε.Ι. και σε Α.Σ.Τ.Ε.

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον 
μία (1) θέση ανά τμήμα.».
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6. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για το πρόγραμμα των επαναληπτικών εξετάσε-

ων, τον τρόπο εξέτασης, τη συγκρότηση των Κεντρικών 
Επιτροπών Εξετάσεων, των Λυκειακών Επιτροπών και 
Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., τους επιτηρητές, τον ορισμό Βαθμολογικών 
Κέντρων, που μπορεί να είναι ένα ή περισσότερα, τη δι-
ακίνηση και βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και 
την αναβαθμολόγησή τους και γενικά για κάθε θέμα που 
αφορά στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της εξεταστικής 
αυτής διαδικασίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις 
της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/2020 απόφασης της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετι-
κά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από 
το 2020 και εφεξής, με το νέο σύστημα του ν. 4186/2013 
(Α’ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του 
ν. 4610/2019 (Α’ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 
(Α΄ 167)» (Β’ 643), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
για το Γενικό Λύκειο, της υπό στοιχεία Φ.153/79899/
Α5/21.05.2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και 
της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου 
(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) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής.» 
(Β’ 1904 και 1940), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

για τα ΕΠΑ.Λ. και της υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6/
10-12-2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ορισμός των τμημάτων και των 
σχολών των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ και των Ανωτέρων 
Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων, των Σχολών Του-
ριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας για την εισαγωγή 
στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή 
πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα 
και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα 
και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο 
εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά 
αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια» (Β’ 1538), όπως έχει τροποποιη-
θεί και ισχύει για τα Ειδικά Μαθήματα.».

7. Η παρ. 4 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις αρμοδιότητες των Ε.Ε.Δ.Δ.Ε., οι οποίες συγκρο-

τούνται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, συγκαταλέγονται η συλλογή και ο έλεγχος 
των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων 
ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στις επαναληπτικές εξετάσει.».

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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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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