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5 Ιουλίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ
272/Β΄) «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».

2

Εξαίρεση από την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.153/107360/Α5
(1)
Τροποποίηση της Φ.151/20049/2007/Β6 (ΦΕΚ
272/Β΄) «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».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 2525/1997, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 32 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του αρ. 1 του
ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του
αρ. 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).
3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α΄).
4. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 1 του
άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄).
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του
ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α΄).
6. Τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ. 4 του
άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄).
7. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13
του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄).
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8. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3432/2006
(ΦΕΚ 14/Α΄).
9. Tις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 35 του
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).
10. Τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 59 του
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄).
11. Τις διατάξεις του αρ. 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ
193/Α’) όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με
τα άρθρα 3 και 4 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄).
12. Τις διατάξεις του αρ. 13 του ν. 4186/2013 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 241 του ν. 4610 (ΦΕΚ 70/Α΄).
13. Tις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του
άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄).
14. Tις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄).
15. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ
164/Α΄).
16. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ
143/Α΄).
17. Τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
159 /Α΄).
18. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
83/Α΄).
19. Τις διατάξεις των παραγράφων 6, 7 του άρθρου 13
του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/Α΄).
20. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/Α΄).
21. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α΄).
22. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄).
23. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α΄).
24. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253/128314/Α6/2002 (ΦΕΚ
1538/Β΄) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
25. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253/193309/Α5/2015 (ΦΕΚ
2647/Β΄) υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
26. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.251/37802/Α5/2016 (ΦΕΚ
698/Β΄) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με
την Φ.253/52708/Α5/2018 (ΦΕΚ 1305/Β΄) υπουργική
απόφαση.
27. Τη με αριθμ. πρωτ. 211076/ΓΔ4/6.12.2018 (ΦΕΚ
5614/Β΄) υπουργική απόφαση.
28. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ. 153/79899/Α5/2019 (ΦΕΚ
1904/Β΄) υπουργική απόφαση, με διόρθωση σφάλματος
(ΦΕΚ 1940/Β΄).
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29. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ
272/Β΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις
με αριθμ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Β΄), Φ.151/
34623/Β6/2009 (ΦΕΚ 636/Β΄) και Φ.151/121021/Β6/2009
(ΦΕΚ 2216/Β΄), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/Β΄),
Φ.151/19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/Β΄), Φ.151/77347/Β6/
2010 (ΦΕΚ 1088/Β΄), Φ.151/41977/Β6/2011 (ΦΕΚ 832/Β΄),
Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307/Β΄) και Φ.151/79076/
Β6/2012 (ΦΕΚ 2153/Β΄ και διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ
2244/Β΄), Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/Β΄) και
Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β΄), Φ.151/47149/
Α5/2016 (ΦΕΚ 820/Β΄ και διόρθωση σφάλματος 1126/
Β΄), Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ 1092/Β΄), Φ. 151/145949/
Α5/2016 (ΦΕΚ 2991/Β΄) και Φ.151/220830/Α5/2016
(ΦΕΚ 4515/Β΄) Φ.151/82115/Α5/2017 (ΦΕΚ 1873/Β΄),
Φ.151/223489/Α5/2017 (4632/Β΄), Φ. 151/118482/Α5/
2018 (3522/Β΄) όμοιες αποφάσεις.
30. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ
2544/Β΄) υπουργική απόφαση.
31. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253/80503/Α5/2019 (ΦΕΚ
1907/Β΄) υπουργική απόφαση.
32. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
33. 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 (ΦΕΚ
98/Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
34. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ./304/97013/Β1/18.6.2019
εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Φ.151/20049/Β6/2007
(ΦΕΚ 272/Β΄) «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», υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως ακολούθως:
1. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Αυτοτελής Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής
Εκπαίδευσης, Ξένων και Μειονοτικών Σχολείων», αντικαθίσταται με «Διεύθυνση Παιδείας, Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών
Σχολείων».
2. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» αντικαθίσταται με
«Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων».
3. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται «Σχολικοί Σύμβουλοι», αντικαθίσταται με «Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου».
4. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρονται οι
όροι «Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (ΤΕΙ),
«ΤΕΙ», «ΕΠ ΤΕΙ», «ή του Συμβουλίου της Σχολής ΤΕΙ», αυτοί
απαλείφονται.
5. Όπου στις διατάξεις των άρθρων αναφέρεται η
φράση «Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή το
Συμβούλιο του ΤΕΙ», αυτή αντικαθίσταται από τη φράση
«Πρυτανικό Συμβούλιο του ΑΕΙ».
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6. Στην περίπτ. V της παρ. 3 του άρθρου 1 η φράση
«στα ΤΕΙ» αντικαθίσταται με «στις Σχολές, στα Τμήματα
και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων,
στα οποία έχουν πρόσβαση οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ»
7. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 («ΕΛΛΗΝΕΣ
ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
ΘΡΑΚΗΣ») του άρθρου 1 καταργείται.
8. Η περίπτ. v της παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που στον τίτλο απόλυσης του υποψηφίου δεν αναγράφεται αριθμητικά ο μέσος όρος ή η
αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων της τελευταίας
τάξης και η βαθμολογική κλίμακα, ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση του Λυκείου στην οποία
αναγράφονται ο μέσος όρος ή η αναλυτική βαθμολογία
των μαθημάτων τόσων τάξεων, όσων απαιτείται, προκειμένου να εκδοθεί ο ξένος τίτλος απόλυσης από το ξένο
λύκειο, όπως και το ελάχιστο και το μέγιστο της βαθμολογικής κλίμακας, τα επιμέρους διαστήματα, καθώς και
η απαιτούμενη ελάχιστη βαθμολογία για την απόκτηση
του τίτλου απόλυσης.».
9. Στο προτελευταίο εδάφιο της περιπτ. Ι της παρ. Α.
του άρθρου 3 μετά τον όρο «ΚΕΔΔΥ» προστίθεται η φράση «ή ΚΕΣΥ».
10. Το τελευταίο εδάφιο της περιπτ. Ι της παρ. Α του
άρθρου 3, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Κάθε υποψήφιος δηλώνει στο μηχανογραφικό του δελτίο όσες
σχολές και τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις επιθυμεί
να εισαχθεί, και με όποια σειρά επιθυμεί, από αυτές που
περιλαμβάνονται σε δύο (2) το πολύ επιστημονικά πεδία
σύμφωνα με τα ισχύοντα για την ένταξη των Σχολών,
Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα επιστημονικά πεδία και το Μηχανογραφικό Δελτίο του ΓΕΛ του
ίδιου έτους»
11. Στην υποπεριπτ. i του εδαφίου ε της περιπτ. 2. της
παρ. Ε του άρθρου 3 η φράση «της Ομάδας Προσανατολισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «του Τομέα».
12. Στην παρ. 3 του άρθρου 7 η φράση «του οικείου
Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» αντικαθίσταται με «του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης».
13. Στο τέλος του άρθρου 8 προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Οι εισακτέοι σε Τ.Ε.Ι. οι οποίοι σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας έχουν δικαίωμα εγγραφής σε
μεταγενέστερο ακαδημαϊκό έτος από το ακαδημαϊκό
έτος εισαγωγής τους, εγγράφονται στο Τμήμα Πανεπιστημίου στο οποίο εντάσσονται οι φοιτητές του Τμήματος Τ.Ε.Ι. εισαγωγής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
των ν. 4559/2018 (Α΄ 142), ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους
όπως προβλέπεται στους ανωτέρω νόμους για τους φοιτητές Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων αυτών.».
14. Στην υποπεριπτ. α ii της περ. 1 της παρ. Β του άρθρου 11 οι λέξεις «ΠΕ 12 (Αρχιτεκτόνων) ή ΠΕ 16» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ΠΕ 81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ή ΠΕ 79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ή ΠΕ 80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ή ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ».
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15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ 1. Του άρθρου 15η
φράση «με απόφαση των προϊσταμένων των οικείων
Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης» αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/
σης».
Γ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 18438/Δ1/6560
(2)
Εξαίρεση από την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) των άρθρων 55, 56 και 57 παρ. 8 του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα Κυβερνητικά όργανα»,
β) του εδαφίου 2 της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 31
του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) «Κώδικας Δικηγόρων»,
γ) του άρθρου 80 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85),
δ) του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) «Οργανισμός Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
ε) του π.δ. 134/2017 (Α΄ 168) «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»,
στ) του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
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ζ) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η) του π.δ. 88/2018 (Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/8.10.2015 (Β΄ 2169)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. οικ.: 54051/Δ9.14200/22.11.2016 (Β΄ 3801) και
οικ.59285/18416/12.12.2017 (Β΄ 4503) αποφάσεις του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Την αριθμ. 36579/Δ1/12883/2.7.2018 απόφαση του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περί διορισμού του Διοικητή του
ΕΤΕΑΕΠ (ΥΟΔΔ 381).
4. Την αριθμ. 64357/26.3.2019 (Γ΄ 589) απόφαση του
Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ με την οποία προσλήφθηκε ο Κουμαριανός Ευάγγελος σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο
Γραφείο του Διοικητή.
5. Το αριθμ. 89015/19.4.2019 έγγραφο του Διοικητή
του ΕΤΕΑΠ, αποφασίζουμε:
Την εξαίρεση από την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 2
της περ. α της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4194/2013
(Α΄ 208), και επιτρέπουμε στον Ευάγγελο Κουμαριανό
του Φιλόθεου να ασκεί από 26.3.2019, παράλληλα με
τα καθήκοντα του Ειδικού Συμβούλου στο Γραφείο του
Διοικητή του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
και Εφάπαξ Παροχών, το επάγγελμα του Δικηγόρου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιουλίου 2019
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Διοικητικής
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασυγκρότησης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2882/05.07.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02028820507190004*

