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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 73111/ΓΔ4
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019
(Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 89
του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 8 του άρθρου 42 και της
παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»
(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 89 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70).
4. Τις διατάξεις του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167), όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4415/2016
(Α΄ 159), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 17).
6. Τις διατάξεις των παρ. 7, 8 του άρθρου 21 του
ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής
Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80).
7. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των
δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
8. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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9. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων»
(Α΄ 244).
10. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του
ν. 3475/2006 «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 146), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του
άρθρου 47 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71).
11. 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 (Α΄ 98),
σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄133).
12. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).
13. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).
14. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
16. Την υπ’ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία
Ζαχαράκη».
17. Την υπ’ αρ. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002 (Β΄ 1340)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των
περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των συλλόγων
διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
18. Την υπ’ αρ. πρωτ. Φ.1/Γ/260/68501/Β1/4-6-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
19. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019
(Β΄ 2005) απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές,
φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως στα
επόμενα άρθρα:
1. Η περ. 2 της παρ. Β του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 79942/
ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης διαγράφεται και οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται.
2. Η υποπερ. β΄ της περ. 2 της παρ. Ε΄ του άρθρου 9
της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής
απόφασης διαγράφεται και οι υπόλοιπες υποπεριπτώσεις αναριθμούνται.
3. Η υποπερ. α΄ της περ. 3 της παρ. Ε΄ του άρθρου 9
της υπ’ αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής
απόφασης διαγράφεται και οι υπόλοιπες υποπεριπτώσεις αναριθμούνται.
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 79942/
ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης προστίθεται περίπτωση ως εξής: «η) Βεβαίωση επιτυχίας
μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)».
5. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 79942/
ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης προστίθεται περίπτωση ως εξής: «ζ) Βεβαίωση επιτυχίας
μαθητών/τριών ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)».
6. Οι παρ. 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 22 της υπ’ αρ. 79942/
ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης αντικαθίστανται ως εξής:
«3) Ένταξη μαθητών/τριών σε Ημερήσια Γενικά Λύκεια:
α) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την
παρούσα,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,
γγ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου
ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,
δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
β) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου ή
εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης,
δδ) μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου
ή εσπερινού ΓΕ.Λ.,
εε) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου
Επαγγελματικού Λυκείου,
στστ) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου,
γ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Γενικού
Λυκείου,
ββ) υποχρεώνονται να επαναλάβουν τη φοίτηση στη
Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού Λυκείου,
γγ) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή
τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,
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δδ) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου παρελθόντων ετών (τετραετούς φοίτησης).
4) Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Γενικά Λύκεια:
α) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την
παρούσα,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού
ΓΕ.Λ.,
γγ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου
ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,
δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
β) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Γενικού
Λυκείου,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου τετραετούς φοίτησης,
δδ) μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου
ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,
εε) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου
Επαγγελματικού Λυκείου,
στστ) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου,
γ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΓΕ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Γενικού
Λυκείου τριετούς φοίτησης,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Γενικού Λυκείου παρελθόντων ετών (τετραετούς φοίτησης),
δδ) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη άλλου τριετούς
εσπερινού Γενικού Λυκείου,
εε) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου Γενικού
Λυκείου.
5) Ένταξη μαθητών/τριών σε Ημερήσια Επαγγελματικά
Λύκεια:
α) στην Α΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την
περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από την τάξη αυτή,
γγ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη άλλου ημερήσιου
ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ή από την Α΄ τάξη
ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου,
β) στη Β΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την
περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
ββ) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου
Επαγγελματικού Λυκείου,
δδ) μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη άλλου ημερήσιου
ή εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
εε) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου ή
εσπερινού Γενικού Λυκείου,
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γ) στη Γ΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την
περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
ββ) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου
Επαγγελματικού Λυκείου,
δδ) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη άλλου ημερήσιου ή
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,
εε) μετεγγράφονται στη Γ΄ τάξη ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης και εμπίπτουν
στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 151 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70),
στστ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70) και έχουν δικαίωμα μετεγγραφής στη Γ΄ τάξη
ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης.
6) Ένταξη μαθητών/τριών σε Εσπερινά Επαγγελματικά
Λύκεια:
α) στην Α΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την
περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
ββ) δεν έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου,
γγ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή
εσπερινού Γενικού Λυκείου,
δδ) μετεγγράφονται από την Α΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
β) στη Β΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την
περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
ββ) έχουν προαχθεί από την Α΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου,
δδ) μετεγγράφονται από τη Β΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου,
εε) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη ημερήσιου
Γενικού Λυκείου,
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στστ) μετεγγράφονται από τη Β΄ ή Γ΄ τάξη εσπερινού
Γενικού Λυκείου,
γ) στη Γ΄ τάξη εσπερινού ΕΠΑ.Λ. εντάσσονται όσοι/ες:
αα) εγγράφονται στην τάξη αυτή, σύμφωνα με την
περ. 8 της παρ. Α΄ του άρθρου 9, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων παραγράφων του ιδίου άρθρου,
ββ) έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,
γγ) δεν έχουν προαχθεί από τη Γ΄ τάξη εσπερινού
Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,
δδ) μετεγγράφονται από τη Γ΄ τάξη ημερήσιου ή άλλου
εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,
εε) δεν προάγονται από τη Δ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου το σχολικό έτος 2019-2020,
στστ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που αναφέρονται στο άρθρο 151 του ν. 4610/2019
(Α΄ 70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής ή μετεγγραφής
στη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου τριετούς φοίτησης,
ζζ) εμπίπτουν στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών
παρελθόντων ετών που αναφέρονται στο άρθρο 151
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και έχουν δικαίωμα εγγραφής
ή μετεγγραφής στη Γ΄ τάξη εσπερινού Επαγγελματικού
Λυκείου τριετούς φοίτησης.».
7. Τροποποιείται το εδάφιο που προηγείται του Πίνακα του Παραρτήματος Ι του άρθρου 36 της υπ’ αρ.
79942/ΓΔ4/21-5-2019 (Β΄ 2005) υπουργικής απόφασης,
ως εξής: «Οι μαθητές/τριες που έχουν προαχθεί από
τη Β΄ τάξη ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146),
οι μαθητές/τριες που έχουν προαχθεί από τη Β΄ τάξη
εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) και εξετάστηκαν επιτυχώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4γ
του άρθρου 151 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και οι μαθητές/
τριες της Δ΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006
(Α΄ 146) ανεπαρκούς φοίτησης εγγράφονται στη Γ΄ τάξη
των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) σε ειδικότητα του
ίδιου ή αντίστοιχου τομέα, ως εξής:».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 12 Ιουνίου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2397/17.06.2020

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.

*02023971706200004*

