
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Αριθμ. 2/41654/ΔΕΠ 
Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων 

στις Επαναληπτικές εξετάσεις των Επαγγελματι-

κών Λυκείων του Ν. 4186/2013 και των Ημερή-

σιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α' και μαθη-

μάτων ειδικότητας Ομάδας Β') του Ν. 3748/2009.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής 

στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του Ν. 4342/2015 
(ΦΕΚ 143 Α'/2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσω-
μάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
25ης Οκτωβρίου 2012 Για την ενεργειακή απόδοση, την 
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/8/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 Δημοκρατίας της Κροατίας» και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 42 του 
Ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α') «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4369/2016 
(ΦΕΚ 33 Α') «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών δη-
μόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, 
συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προ-
ϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματι-
κότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 21 του 
Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ Α΄/176) Κεφαλαίου Β' Μισθολογι-
κές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και 
δεύτερου βαθμού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου( 
Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) καθώς και των 
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α' του Ν. 3429/2005 (Α' 134) και 
άλλες μισθολογικές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με 
τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 4369/2016.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της 
αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26-2-2009 (ΦΕΚ 373 Β') υπουρ-
γικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) - Ομάδα Α' στα Ανώ-
τατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην 
Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/ σης 
(ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης 
(ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),στις 
Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχο-
λών Αστυφυλάκων», όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 
Φ.253/27456/Β6 (ΦΕΚ 493 Β'/2009) «Πρόσβαση των κα-
τόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) 
ΟΜΑΔΑΣ Β' στην τριτοβάθμια εκπαίδευση», όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.151/17557/
Α5 (ΦΕΚ 290 Β'/2016) «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνολογικά Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγι-
κής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτε-
ρες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες 
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές 
Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυφυλάκων».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α'/2015) 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αν. Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ.Υ29 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αν.Υπουργό Οικονομικών Γε-
ώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ 2168-Β').

10. Την με αριθ. 79941/Β3/18.05.2016 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου, Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α').

12. Την αριθ.Φ.253.2/62767/Α5/13-4-2016 (ΦΕΚ 1063/
Β΄) απόφαση «Καθορισμός οργάνωσης και τρόπου διε-
ξαγωγής επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων μα-
θημάτων έτους 2016).

13. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιο-
νομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δι-
ατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α').
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14. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε' του 
Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δη-
μόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143 Α').

15. Το άρθρο 10 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α') «Πρό-
σβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των κατόχων απο-
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».

16. Τις παραγράφους 4, 5, 6 του άρθρου 25 του 
Ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α'), όπως ισχύει.

17. Το Π.δ. 50/2008 (ΦΕΚ 81 Α') «Φοίτηση και αξιολόγη-
ση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).

18. Την υπ' αριθ. 2/37345/00004/2010 (ΦΕΚ 784 Β') κοι-
νή υπουργική απόφαση «Απογραφή προσωπικού του 
δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. α' και β' βαθμού και σύσταση 
Ενιαίας Αρχής Πληρωμής».

19. Την αριθ. Φ.151/24463/Β6/2009 (ΦΕΚ 422 Β') κοινή 
υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογι-
κών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων 
απολυτηρίου Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

20. Την αρ. 75687/11-5-2016/Α5 (Β΄1353) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση με βάση 
το άρ.42 του Ν.4351/2015 της με αρ.Φ.151/24463/β6/
4-3-2009 υπουργικής απόφασης «Σύσταση ατομικών 
και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 
κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ 
(ΦΕΚ 422 Β')».

21. Την αριθ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544 Β') 
υπουργική απόφαση «Εξέταση μαθητών με αναπηρία 
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

22. Την αριθ. Φ.253/27456/Β6/2009 (ΦΕΚ 493 Β') 
υπουργική απόφαση «Πρόσβαση των κατόχων απολυ-
τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Ομάδας Β' στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», όπως ισχύει.

23. 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 «Πρόσβαση 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Επαγγελματι-
κού Λυκείου» του Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 150 Α').

24. Τις διατάξεις της υπ. αριθ. Φ.151/142457/Α5/
11-09-2015 «Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμε-
νων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκεί-
ου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση», 
(ΦΕΚ 2029 Β').

25. Την αριθμ. 151899/Δ2/ 29.09.2015 (ΦΕΚ 2148 Β') 
υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων ανά Ομά-
δα Προσανατολισμού, Τομέα και Ειδικότητα των Α', Β' 
και Γ' τάξεων Ημερησίων ΕΠΑ.Λ και Α', Β' και Γ' τάξεων 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».

26. Τις διατάξεις της αριθμ. Φ.151/17557/Α5/02-02-2016 
(ΦΕΚ 290 Β') υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων 
απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) στα Τεχνο-
λογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχο-
λή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), 
στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις 
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες 
Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και Σχολές Αστυ-
φυλάκων».

27. Την αρ. 75687/11-5-2016/Α5 κοινή υπουργική 
απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση με βάση 
το άρ.42 του Ν.4351/2015 της με αρ.Φ.151/24463/β6/
4-3-2009 υπουργικής απόφασης «Σύσταση ατομικών 
και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετά-
σεις κατόχων απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών 
ΕΠΑΛ(ΦΕΚ 422 Β')».

28. Την αρ. 2/33374/0022/ 27-4-2012 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1393 Β') Καθορισμός αποζημίωσης των 
απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις 
της Γ' τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ' τά-
ξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων 
και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολουμένων 
με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγοριών και 
των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τρι-
τοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του Ν. 2525/1997
(ΦΕΚ 188 Α'), του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α') και του 
Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29 Α').

29. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκα-
λείται δαπάνη ύψους 156.507,4 το σύνολο της οποίας 
θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον 
προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ (Ε.Φ. 19/170, ΚΑΕ 515), 
αποφασίζουμε:

Α. Οι πρόεδροι των Επιτροπών, τα μέλη των επιτροπών, 
οι γραμματείς, οι βοηθοί γραμματείς, οι επιτηρητές, οι 
βαθμολογητές οι αναβαθμολογητές, το τεχνικό και δι-
οικητικό προσωπικό και οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, 
που απασχολούνται στις Επαναληπτικές Πανελλαδικές 
Εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και των Ημερή-
σιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α' και μαθημάτων 
ειδικότητας Ομάδας Β') του Ν. 3748/2009, θα αμείβονται, 
σύμφωνα με τις αμοιβές που προβλέπονται στην αρ. 
2/33374/0022/27-4-2012 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 1393 Β') για τα ατομικά και συλλογικά όργανα των 
ΕΠΑΛ, ως ακολούθως:

1. Κεντρική Επιτροπή Επαναληπτικών Πανελλαδικών 
Εξετάσεων ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 και Ημερήσιων και 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α' και μαθημάτων ειδικότη-
τας Ομάδας Β') του Ν. 3748/2009:

α) Πρόεδρος    800,00
β) Αντιπρόεδρος   700,00
γ) Τακτικά Μέλη   600,00
δ) Έκτακτα μέλη, για κάθε μάθημα
για το οποίο εισηγούνται θέματα  200,00
ε) Γραμματέας    600,00
στ) Βοηθοί Γραμματείς   400,00
ζ) Προσωπικό από Διοικητικούς, Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή 

Τεχνικούς για τη γραμματειακή και τεχνική υποστήριξη 
του έργου της Επιτροπής για κάθε ημέρα απασχόλησης 
και μέχρι τριάντα (30) ημέρες για καθένα. 12,00

2. Επόπτες Επαναληπτικών Εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. του 
Ν. 4186/2013 και Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 
(Ομάδας Α' και μαθημάτων ειδικότητας Ομάδας Β) του 
Ν. 3748/2009:

Επόπτης    267,00
Βοηθός Επόπτη   245,00
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3. Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων Επαναληπτικών 
εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και Ημερήσιων και 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α' και μαθημάτων ειδικότη-
τας Ομάδας Β') του Ν. 3748/2009:

α) Πρόεδρος    344,00
β) Μέλη    270,00
γ) Γραμματέας    270,00
δ) Βοηθοί Γραμματείς   222,00
ε) Χειριστές συστήματος 
ηλεκτρονικής μετάδοσης  344,00
στ) Βοηθητικό προσωπικό 
για κάθε ημέρα εξέτασης  12,00

4. Ομάδες επιτηρητών Επαναληπτικών Πανελλαδικών 
Εξετάσεων ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 και Ημερήσιων και 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α' και μαθημάτων ειδικότη-
τας Ομάδας Β') του Ν. 3748/2009

Επιτηρητής για κάθε μέρα εξετάσεων 14,00

5. Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων γραπτών των 
υποψηφίων των Επαναληπτικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. του 
Ν. 4186/2013 και των υποψηφίων Ημερήσιων και Εσπε-
ρινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α' και μαθημάτων ειδικότητας 
Ομάδας Β') του Ν. 3748/2009

α) Πρόεδρος    700,00
β) Αντιπρόεδρος   650,00
γ) Μέλη    500,00
δ) Γραμματέας    500,00
ε) Βοηθοί Γραμματείς   400,00
στ) Υπάλληλοι από εκπαιδευτικούς, διοικητικούς ή 

από το βοηθητικό προσωπικό για την υποβοήθηση του 
έργου της Επιτροπής του Β.Κ., κατ' αποκοπή αποζημίω-
ση για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι τριάντα (30) 
ημέρες για καθένα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη, 
ελλείψει προσωπικού, απασχόλησης ελάχιστου αριθμού 
ατόμων από το επικουρικό προσωπικό στο διπλάσιο του 
προβλεπομένου ωραρίου ημερησίως, απαιτείται προη-
γούμενη έγκριση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων:    16,00

6. Ομάδες Βαθμολογητών και Αναβαθμολογητών γρα-
πτών δοκιμίων υποψηφίων Επαναληπτικών εξετάσεων 
ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και υποψηφίων Ημερήσιων και 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α' και μαθημάτων ειδικότη-
τας Ομάδας Β) του Ν. 3748/2009 

Βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές, για κάθε γραπτό 
που βαθμολογούν ή αναβαθμολογούν:     2,10

Σε κάθε βαθμολογητή ή αναβαθμολογητή ορίζεται 
ποσό εφάπαξ αποζημίωσης εφόσον βαθμολογήσει συνο-
λικά από ένα (1) μέχρι και είκοσι (20) γραπτά:    50,00

7. Επιτροπές εξέτασης μαθητών με αναπηρία και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες υποψηφίων Επαναληπτικών 
εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και Ημερήσιων και 
Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδας Α' και μαθημάτων ειδικότη-
τας Ομάδας Β') του Ν. 3748/2009

α) Πρόεδρος, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 
13 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ.   40,00

β) Για κάθε μέλος-εξεταστή (βαθμολογητή ή αναβαθ-
μολογητή) και για κάθε ημέρα εξέτασης 26,70

γ) Γραμματέας, για κάθε ημέρα απασχόλησης και μέχρι 
13 ημέρες για τα ΕΠΑ.Λ.   21,00

δ) Γιατρός, για κάθε ημέρα εξέτασης 26,70
ε) Επικουρικό Προσωπικό για την υποβοήθηση της 

επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε ημέρα απασχόλησης και 
μέχρι 11 ημέρες.    16,00

στ) Βοηθητικό Προσωπικό (επιστάτες - καθαρίστριες) 
για την υποβοήθηση της επιτροπής των ΕΠΑ.Λ. για κάθε 
ημέρα απασχόλησης και μέχρι 8 ημέρες 16,00

ζ) Επιτηρητές για κάθε ημέρα εξέτασης 14,00
η) Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για 

κάθε ημέρα εξέτασης   26,70
Β. Οι αποζημιώσεις που προβλέπονται στην παρού-

σα θα καταβάλλονται μετά το πέρας των εξετάσεων 
ή εργασιών στα μέλη των επιτροπών κ.λ.π., σε βάρος 
των πιστώσεων του ειδικού φορέα 19-170 και ΚΑΕ 0515 
για την περίπτωση 1 και σε βάρος των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού των περιφερειακών υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
του ειδικού φορέα 182 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
ΚΑΕ 0515 για τις περιπτώσεις 2-7 της παρ. Α. 

Η πληρωμή των αναφερόμενων αποζημιώσεων γίνεται 
με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Καταστάσεις πληρωμής σε 4 αντίγραφα θεωρημένα 
από τον πρόεδρο της επιτροπής ή ελλείψει προέδρου 
από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτ/
θμιας Εκπαίδευσης του Νομού.

β) εκκαθαριστικό μισθοδοσίας των δικαιούχων και 
υπεύθυνη δήλωση ότι το αναγραφόμενο σε κάθε κατά-
σταση πληρωμής προς είσπραξη ποσό δεν υπερβαίνει 
το προβλεπόμενο όριο στις κείμενες διατάξεις ποσό 
συνολικών μηνιαίων αποδοχών.

γ) Αντίγραφο απόφασης σύστασης επιτροπής κ.λ.π.
δ) Αντίγραφο της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα 20 Μαΐου 2016 

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

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

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

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
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