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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
31 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.153/40138/Α5
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης Φ. 153/
79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ Β΄ 1904 και 1940 διορθώσεις σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά
θέσεων του συνολικού αριθμού εισακτέων σε
Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευθύνσεις
Τμημάτων των Πανεπιστημίων,... και εφεξής».
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν, καθώς και της παρ 4 του άρθρου 43 του
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 40 «Θέματα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» του ν. 4342/2015
(ΦΕΚ 143 Α’) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ...και άλλες
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241
του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’).
4. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’) «Ειδική
Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4327/2015
(ΦΕΚ 50 Α’) «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 42 του
ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α’) «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας
και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α’) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου
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Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας,
Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις».
11. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
12. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4653/2020
(ΦΕΚ 12 Α’) και τις διατάξεις του άρθρου 19 του
ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α’).
13. Το π.δ. 76/2018 (ΦΕΚ 146 Α’) «Οργάνωση και Λειτουργία της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και ένταξη
αυτής στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».
14. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Φ.153/
79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β’ και 1940 Β’ Διορθώσεις Σφαλμάτων) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού
αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές
κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ),
των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών
των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της
Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού
(ΑΕΝ) για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής».
15. Την αριθμ. Φ.151/24463/Β6/4-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β’)
υπουργική απόφαση «Σύσταση ατομικών και συλλογικών οργάνων για τις Πανελλαδικές εξετάσεις κατόχων
απολυτηρίου ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Την αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ
3612 Β’) υπουργική απόφαση «Καθορισμός πανελλαδικά
εξεταζόμενων μαθημάτων αποφοίτων Επαγγελματικού
Λυκείου για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
σχολικού έτους 2019-2020».
17. Την αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-9-2019 (ΦΕΚ 3698 Β’)
υπουργική απόφαση «Καθορισμός διδακτέας- εξεταστέας ύλης των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων
της Γ' τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.
και της Δ' τάξης των (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4386/2016 (Α’ 83) για το σχολικό έτος 2019- 2020», όπως
τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ6/183420/Δ4/22.11.2020
(ΦΕΚ 4441 Β’) όμοιά της.
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18. Την αριθμ. 211076/ΓΔ4/6-12-2018 (ΦΕΚ 5614 Β’)
υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός λειτουργίας
των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους».
19. Την αριθμ. Φ2/65921/Δ4/21-4-2017 (ΦΕΚ 1426 Β’)
υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και των μαθημάτων Ειδικότητας
της Γ' Τάξης Ημερήσιου και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού
ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ2/95229/Δ4/6-6-2017 (ΦΕΚ 2072 Β’),
Φ2/89289/Δ4/31-05-2018 (ΦΕΚ 2122 Β’) και Φ2/160042/
Δ4/26-9-2018 (ΦΕΚ 4373 Β’-Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 4815/
Β’/30-10-2018) όμοιές της.
20. Την αριθμ. Φ2/107972/Δ4/28-06-2018 (ΦΕΚ 2636 Β’)
υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016
(Α’ 83)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ2/160050/
Δ4/26-9-2018 (ΦΕΚ 4373 Β’-Διόρθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 4815/
Β’/30-10-2018) όμοιά της.
21. Την αριθμ. Φ2/129460/Δ4/30-7-2018 (ΦΕΚ 3224 Β’)
κοινή υπουργική απόφαση «Ωρολόγιο Προγραμμάτων
Τεχνολογικών-Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ τάξης Ημερήσιου και
Εσπερινού (3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων
ειδικότητας των ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων της Γ' τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού
(3ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ. και της Γ' και Δ' τάξης Εσπερινού (4ετούς φοίτησης) ΕΠΑ.Λ.».
22. Την αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664 Β’)
υπουργική απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ.
Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (ΦΕΚ 2637 Β’), Φ22/105626/
Δ4/1-7-2019 (ΦΕΚ 2779 Β’) και Φ22/18418/Δ4/7-2-2020
(ΦΕΚ 453 Β’) όμοιές της.
23. Την αριθμ. Φ22/134291/Δ4/8-8-2018 (ΦΕΚ 3520 Β’)
υπουργική απόφαση «Αναθέσεις των Τεχνολογικών Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του
ν. 4386/2016 (83 Α’)».
24. Την αριθμ. Φ.153/ΕΠ3311/Α5/28-2-2020 απόφαση
συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής για τα ΕΠΑΛ.
25. Το αριθμ. 31/Δ4/09-03-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα
του Τμήματος Α’της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπ/σης

Τεύχος B’ 1106/31.03.2020

του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εισήγηση σχετικά με τις προτεινόμενες μεταβολές στις Σχολές/Τμήματα του Μηχανογραφικού Δελτίου ΕΠΑΛ ακαδημαϊκού έτους
2020-2021».
26. Το από 09-03-2020 πρακτικό της Τριμελούς Επιτροπής, σχετικά με τις αντιστοιχίες τμημάτων των Πανεπιστημίων με τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. καθώς και τη σύνθεση της κοινής ομάδας τμημάτων για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση σχολικού έτους 2019-2020.
27. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119 Α’) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
28. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121 Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
29. 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.
30. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/119/36727/Β1/12-3-2020
εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Την αντικατάσταση των άρθρων 1 έως 7 της απόφασης
Φ.153/79899/Α5/21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β’ και 1940 Β’ Διορθώσεις Σφαλμάτων) για την εισαγωγή των υποψηφίων
ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021 και εφεξής, ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Καθορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων, των οποίων τα
γνωστικά αντικείμενα είναι αντίστοιχα ή συναφή με
τους τομείς των ΕΠΑ.Λ. για πρόσβαση των αποφοίτων
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.
1. Οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων
και Περιβάλλοντος του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), των
αντίστοιχων τομέων του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’) και
άλλων νομοθετικών διατάξεων, όπως περιγράφονται
στο άρθρο 20 της παρούσας, εισάγονται στις ακόλουθες
Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:
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Άρθρο 2
Εξεταζόμενα μαθήματα - Ειδικά μαθήματα
Α. Για την εισαγωγή των παρακάτω υποψηφίων:
1. μαθητές/-τριες της Γ' τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2019-2020,
2. μαθητές/-τριες της Γ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης και Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχολικού
έτους 2019-2020,
3. απόφοιτοι της Γ' τάξης Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
4. απόφοιτοι της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. παρελθόντων ετών,
5. μαθητές/-τριες της Δ' τάξης και απόφοιτοι του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΎ.Λ.,
οι οποίοι διεκδικούν θέσεις στις Σχολές, Τμήματα και
Εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής
Αστυφυλάκων, της Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού καθορίζονται τα παρακάτω
πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, όπως ορίζονται
στη με αριθμ. Φ.153/146454/Α5/20-9-2019 (ΦΕΚ 3612 Β’)
υπουργική απόφαση:
1. δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας: «Νέα Ελληνικά» και
«Μαθηματικά» (Άλγεβρα),
2. δύο μαθήματα ειδικότητας.
Β. Για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στα οποία
απαιτείται εξέταση και σε ειδικά μαθήματα (Ξένη Γλώσσα, Μουσική και Σχέδιο), οι υποψήφιοι/-ες εξετάζονται
και στο αντίστοιχο ειδικό μάθημα, εφαρμοζόμενων
αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για
τους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων του
Γενικού Λυκείου. Η εξέταση των ειδικών μαθημάτων γίνεται σε κοινά θέματα με τους/τις υποψήφιους/-ες των
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Πανελλαδικών εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Όπου
απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει ο βαθμός
να είναι ίσος με το μισό τουλάχιστον του μέγιστου δυνατού. Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα,
η προϋπόθεση αυτή ισχύει χωριστά για το καθένα από
τα εξεταζόμενα ειδικά μαθήματα. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι εισαγωγής φοιτητών για τα Τμήματα
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19
του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’), όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’)
και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β’)
υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 3
Αίτηση - Δήλωση
για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
Α. Οι μαθητές/τριες της Γ' τάξης Ημερησίου και τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ' τάξης Εσπερινού
ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ., υποβάλλουν στο Λύκειο
φοίτησης τους σχετική Αίτηση-Δήλωση.
Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/-η δηλώνει:
α) Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας, όπως
έχουν καθοριστεί στο άρθρο 2 της παρούσας για κάθε
κατηγορία υποψηφίων, και την ειδικότητα του Τομέα στα
δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά.
β) Τα ειδικά μαθήματα (Ξένες γλώσσες, μουσική, σχέδια) που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.
γ) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις
πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).
δ) Αν επιθυμεί να εισαχθεί στα Τμήματα Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστή-
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μης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε ένα, σε
δύο ή στο σύνολο των Τμημάτων αυτών.
Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική
για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών
εξετάσεων.
Στην Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/-η δηλώνει
επίσης αν είναι υποψήφιος/-α για Στρατιωτικές Σχολές
Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων
Λιμενοφυλάκων και τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού
Ναυτικού. Η δήλωση αυτή είναι ενδεικτική της επιθυμίας
του εφόσον, για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η
υποψήφιος/α στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή
στις εν λόγω σχολές, απαιτείται να υποβάλει και αίτηση
απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό
διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις
προκαταρκτικές εξετάσεις.
Β. Την ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση υποβάλλουν και:
i) οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού
Λυκείου, ii) οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013
(ΦΕΚ 193 Α’) ή του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’) και του
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’), εφόσον κατέχουν απολυτήριο
Γενικού Λυκείου, iii) οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν
στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. οποιοδήποτε άλλο
έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους
και iv) μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης και απόφοιτοι τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. εφόσον έχουν
φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη. Για
τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση
υποβάλλεται στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο αποφοίτησαν ή
σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Η Αίτηση-Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης (απολυτήριο και πτυχίο).
Γ. Οι μαθητές/-τριες της Γ' τάξης Ημερησίου και τριετούς Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ' τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.
στην ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά
τα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη έχουν επιλέξει
και παρακολουθούν, ενώ οι απόφοιτοι μπορούν να
επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα αποφοίτησής τους, που είναι
αντίστοιχος ή συναφής με τον Τομέα του ν. 4386/2016,
σύμφωνα με το άρθρο 20 της παρούσας.
Σε περίπτωση που οι απόφοιτοι έχουν αποκτήσει και
άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της αποφοίτησής τους, μπορούν να επιλέξουν να
εξεταστούν σε μαθήματα Ειδικότητας αυτού του Τομέα.
Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου, Τ.Ε.Λ., Ναυτικών
Λυκείων, Ε.Π.Λ., πτυχίου και απολυτηρίου ΕΠΑ.Λ. του
ν. 3475/2006 ή του ν. 4186/2013, μπορούν να επιλέξουν
να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας
του Τομέα αποφοίτησής τους, που είναι αντίστοιχος ή
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συναφής του ν. 4386/2016, σύμφωνα με το άρθρο 20
της παρούσας.
Οι απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων
της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον
ΕΟΠΠΕΠ θεωρούνται κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών
Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής και άρα μπορούν
να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση υποψηφίων ΕΠΑ.Λ.. Οι
υποψήφιοι της εν λόγω περίπτωσης μπορούν να δηλώσουν όποια ειδικότητα επιθυμούν στον αντίστοιχο τομέα
τους, όπως αναφέρονται στη βεβαίωση ισοτιμίας του
ΕΟΠΠΕΠ που προσκομίζουν.
Δ. Ειδικά οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.,
μαθητές/-τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη του
ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ή απόφοιτοι που κατέχουν πτυχίο και απολυτήριο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης -Δήλωσης, εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση,
επιλέγουν εάν:
α) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαζί
με τους/τις υπόλοιπους/ες υποψήφιους/ες των Ημερησίων ΕΠΑΛ διεκδικώντας τις ίδιες θέσεις εισαγωγής σε
Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ,
στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών,
στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών,
στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού, όπως περιγράφεται στην παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει ή
β) θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των
Εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικώντας ειδικό ποσοστό θέσεων
1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα
και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις ΑΣΤΕ και στην ΑΕΝ, όπως περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφόσον πληρούν τις
προϋποθέσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι
απόφοιτοι της περίπτωσης αυτής μπορούν να επιλέξουν
να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε ειδικότητας
του Τομέα αποφοίτησής τους αντίστοιχου ή συναφή με
τον τομέα του ν. 4186/2013 και 4386/2016 σύμφωνα με
το άρθρο 20 της παρούσας.
Οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι
είναι κάτοχοι Απολυτηρίου ΓΕ.Λ., που φοιτούν στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ. για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., κατά την υποβολή της Αίτησης -Δήλωσης,
μπορούν να επιλέξουν είτε την περίπτωση (α) είτε την
περίπτωση (β) εάν έχουν πλήρη φοίτηση στη Β’ και τη
Γ' τάξη του τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ, και εξετάζονται
υποχρεωτικά στα μαθήματα της ειδικότητας που ήδη
έχουν επιλέξει και παρακολουθούν.
Οι απόφοιτοι/-ες της περίπτωσης (α) υποβάλλουν την
Αίτηση-Δήλωση στο ημερήσιο ή εσπερινό ΕΠΑ.Λ. που
είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους,
ενώ οι μαθητές στο Λύκειο φοίτησής τους.
Ε. Οι απόφοιτοι/-ες παρελθόντων ετών που υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο
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έτος Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές
εξετάσεις ΓΕ.Λ.
Η Αίτηση - Δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υ.ΠΑΙ.Ο., από τον ίδιο
τον/την ενδιαφερόμενο/-η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της εντός του μηνός Μαρτίου του
έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές εξετάσεις και εκφράζει την αυθεντική βούληση
του/της ενδιαφερόμενου/-ης και δεν τροποποιείται.
Άρθρο 4
Δικαιούχοι συμμετοχής στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις για εισαγωγή
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση-Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 της
παρούσας, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για
μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑ.Λ. αυτοί/-ές θα
πρέπει να έχουν λάβει το πτυχίο ΕΠΑ.Λ. και το απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης ή, το πτυχίο ΕΠΑ.Λ., εφόσον έχουν ήδη
απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών, μέχρι
την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής
περιόδου του Ιουνίου.
Ειδικότερα, οι μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης
ΕΠΑ.Λ. που έχουν υποβάλει Αίτηση - Δήλωση και παραπέμπονται στις επαναληπτικές ενδοσχολικές εξετάσεις
του Ιουνίου για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του
ίδιου έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της
ειδικής εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου, η συμμετοχή
τους στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν ο/η ίδιος/-α
υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να
συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.
Άρθρο 5
Μηχανογραφικό Δελτίο-Υποβολή-Διαδικασία
Α. Δικαίωμα υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου
προτιμήσεων υποψηφίων για εισαγωγή σε Σχολές,
Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του
άρθρου 1 της παρούσας έχουν οι υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι/-ες έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΕΠΑ.Λ. με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με
το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Οι ανωτέρω μπορούν να υποβάλουν Μηχανογραφικό
Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου/-ας για εισαγωγή σε
Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε.
που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους Τομείς από τους
οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε Σχολές, Τμήματα και
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών,
στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, στη
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Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Ακαδημίες
Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της Κοινής Ομάδας, όπως
αυτά καθορίστηκαν στο άρθρο 1 της παρούσας.
Οι ως άνω υποψήφιοι/-ες, εκτός των υποψηφίων Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. που με την Αίτηση - Δήλωση τους επέλεξαν
να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με
το ειδικό ποσοστό των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., όπως περιγράφεται στο άρθρο 13 του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’),
διεκδικούν:
α) Σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού
αριθμού εισακτέων, σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές
Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων που καθορίζονται στο
άρθρο 1 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από
τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και στην Κοινή Ομάδα
Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των
Πανεπιστημίων της παρ. 10 του άρθρου 1, στην οποία
εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ' εξαίρεση,
το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού
εισακτέων στα Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις
Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο
1 ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.
β) Σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του συνολικού
αριθμού εισακτέων στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις
Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε
Τμήματα που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 3, ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από
τους οποίους αποφοιτούν.
γ) Σε ειδικό ποσοστό θέσεων του συνολικού αριθμού
εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και του κατά περίπτωση
αρμόδιου Υπουργού, σε Κοινή Ομάδα που περιλαμβάνει
τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των
Ενόπλων Δυνάμεων, τη Σχολή Αστυφυλάκων, τη Σχολή
Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και
τις Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),
ανεξάρτητα από τον τομέα από τον οποίο αποφοιτούν.
δ) i) Σε ποσοστό του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς
νέα εξέταση, όπως ορίζεται στις σχετικές υπουργικές
αποφάσεις, για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων,
στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων,
στη Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),
με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους
στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. και στα ειδικά μαθήματα για την πρόσβαση
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο έτος του
έτους τελευταίας εξέτασης στα ανωτέρω πανελλαδικώς
εξεταζόμενα μαθήματα και ειδικά μαθήματα. Οι θέσεις
που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες
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στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και
σε ποσοστό 40% για όσους/-ες έχουν συμμετάσχει στην
εξεταστική διαδικασία δύο έτη πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση. Υποψήφιοι/-ες, οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις
τα δύο προηγούμενα έτη, εφόσον συμμετάσχουν εκ νέου
έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις
των ΕΠΑ.Λ. δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό του 10%. Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθώς και των συναρμόδιων Υπουργών, όπου απαιτείται,
καθορίζονται τα ειδικότερα ποσοστά επί του αριθμού
των εισακτέων ανά κατηγορία.
ii) Η υποπεριπτ. i δεν εφαρμόζεται για τους υποψηφίους των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών του Ιονίου
Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του άρθρου 19 του ν. 4559/2018
(ΦΕΚ 142 Α’), όπως ισχύει.
iii) Ειδικά οι υποψήφιοι/-ες των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., οι
οποίοι με την Αίτηση - Δήλωση που υπέβαλαν επέλεξαν
τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.
με το ειδικό ποσοστό που περιγράφεται στο άρθρο 13
του ν. 4186/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’), υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων για εισαγωγή σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων
των Πανεπιστημίων, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στις Α.Σ.Τ.Ε.,
που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους Τομείς από τους
οποίους αποφοιτούν καθώς και σε Σχολές, Τμήματα και
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) της
Κοινής Ομάδας, όπως αυτά καθορίστηκαν στο άρθρο
1 της παρούσας, διεκδικώντας ξεχωριστό ποσοστό
θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, εφόσον
υποβάλλουν το ως άνω Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων υποψηφίου το ίδιο έτος που συμμετείχαν στις
Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Β. Το Μηχανογραφικό Δελτίο υποβάλλουν ηλεκτρονικά με τις προτιμήσεις των Τμημάτων εισαγωγής στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ύστερα από πρόσκληση του
Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι επιθυμούν την εισαγωγή τους στις Σχολές,
Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων του
άρθρου 1 της παρούσας.
Ειδικότερα:
α. Στο Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ο/η υποψήφιος/-α μπορεί να δηλώνει προτίμηση για όσες Σχολές, Τμήματα ή Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων
επιθυμεί από αυτά που περιλαμβάνονται στον αντίστοιχο Τομέα αποφοίτησής του/της, καθώς και στην Κοινή
Ομάδα του άρθρου 1 της παρούσας και με οποιαδήποτε
σειρά σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο
παρόν άρθρο της παρούσας, προκειμένου να συμμετάσχει στην διαδικασία επιλογής. Με τη δήλωση του ο/η
υποψήφιος/-α προσδιορίζει για ποιες Σχολές ή ποια Τμήματα επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.
Κατ' εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, ο/η
υποψήφιος/-α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για
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Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο
οποίο είναι ήδη σπουδαστής/-στρια.
β. Η συμπλήρωση της σειράς προτίμησης γίνεται με
συνεχόμενη αύξουσα αρίθμηση για όλες τις Σχολές ή τα
Τμήματα ή τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων, που
επιθυμεί ο/η υποψήφιος/-α, είτε αυτά είναι ενταγμένα
στον αντίστοιχο Τομέα αποφοίτησής του/της είτε είναι
ενταγμένα στην Κοινή Ομάδα.
γ. Με τη δήλωση προτίμησης του/της ο/η υποψήφιος/-α αποδέχεται ότι σε σύγκριση με τους άλλους/-ες
υποψήφιους/-ες δεν μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που δεν έχει δηλώσει. Αποδέχεται, επίσης, ότι δεν
μπορεί να εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της αν το σύνολο των μορίων του/
της είναι μικρότερο από το σύνολο των μορίων του/της
τελευταίου/-ας εισαγόμενου/-ης που, σύμφωνα με τον
αριθμό εισακτέων, εισάγεται στη συγκεκριμένη Σχολή ή
Τμήμα. Επίσης, αποδέχεται ότι, αν με το σύνολο των μορίων του/της μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες Σχολές
ή Τμήματα, θα εισαχθεί τελικά μόνο σε εκείνη τη Σχολή
ή το Τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του/της, με
ένδειξη προγενέστερη σε σχέση με τις άλλες Σχολές ή
Τμήματα, που έχει δηλώσει.
δ. Η δήλωση προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου/-ας, που υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, με τα ατομικά στοιχεία και τις επιλογές προτίμησης Σχολών ή Τμημάτων εισαγωγής σε Πανεπιστήμια, και λοιπές σχολές, αποτελεί το επίσημο παραστατικό
για τη μηχανογραφική επεξεργασία των στοιχείων του/
της υποψηφίου/-ας.
ε. Η δήλωση προτιμήσεων κάθε υποψηφίου/-ας στο
μηχανογραφικό δελτίο το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αντιπροσωπεύει την αυθεντική έκφραση της θέλησής του/της, η οποία είναι οριστική, και μόνο εντός της
προθεσμίας υποβολής της επιτρέπεται η συμπλήρωση ή
η τροποποίησή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής και εντός χρονικού διαστήματος, καθοριζόμενου
από την Επιτροπή Έκδοσης Αποτελεσμάτων, επιτρέπεται
μόνο η μερική ή ολική ανάκληση της δήλωσης προτιμήσεων.
Άρθρο 6
Τρόπος εξέτασης πανελλαδικώς
εξεταζομένων μαθημάτων
Για τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Τα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων λαμβάνονται από την ύλη που ορίζεται ως εξεταστέα για κάθε
μάθημα κατά το έτος που γίνονται οι εξετάσεις.
β. Ο τρόπος εξέτασης των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων ορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κοινά στοιχεία για τα εξεταζόμενα μαθήματα:
1. Ορίζονται τέσσερα (4) θέματα, κλιμακούμενου βαθμού δυσκολίας.
2. Κάθε ένα από τα τέσσερα (4) θέματα μπορεί να περιλαμβάνει από ένα (1) έως και πέντε (5) ερωτήματα, με
δυνατότητα υποερωτημάτων.
3. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 25% σε κάθε ένα
από τα τέσσερα (4) θέματα. Σε περίπτωση που ένα θέμα
αναλύεται σε περισσότερα από ένα ερωτήματα, η βαθ-
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μολογία που προβλέπεται για το θέμα αυτό κατανέμεται
ισότιμα στα ερωτήματα ή διαφοροποιείται ανάλογα με
το βαθμό δυσκολίας σε κάθε ένα από αυτά, καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται
στους/στις υποψηφίους/υποψήφιες γραπτώς.
4. Τα θέματα:
• περιέχουν ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα που ανταποκρίνονται
στις δυνατότητες των υποψηφίων και δύνανται να απαντηθούν από τους/τις υποψήφιους/-ες στον χρόνο που
ορίζεται για την αξιολόγησή τους,
• δύνανται να είναι ανοιχτού τύπου (ερωτήσεις ανάπτυξης) ή κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης, διάταξης, σωστού -λάθους)
ή σύντομης απάντησης,
• διατρέχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της
εξεταστέας ύλης και ελέγχουν ευρύ φάσμα διδακτικών
στόχων,
• είναι ανάλογα με εκείνα που υπάρχουν στα σχολικά
εγχειρίδια και στις διδακτικές οδηγίες του ΥΠ.ΑΙ.Θ. και
του Ι.Ε.Π.
5. Τα ερωτήματα είναι διατυπωμένα με τρόπο ώστε να
μπορεί να ελέγχονται παράμετροι όπως:
• η αποκτηθείσα γνώση των υποψηφίων.
• η κατοχή και κατανόηση των γνωστικών στοιχείων
• η ικανότητα κριτικής ανάλυσης και σύνθεσης
• η επεξεργασία, η αξιοποίηση και η εφαρμογή των
θεωρητικών γνώσεων
• η αξιολόγηση δεδομένων
• η συνδυαστική σκέψη
• ο έλεγχος της ικανότητας των υποψηφίων να χρησιμοποιούν σε συνδυασμό τις γνώσεις και τις δεξιότητες
που απέκτησαν κατά την επίλυση ασκήσεων και προβλημάτων για την εξαγωγή ή την παραγωγή συμπερασμάτων.
6. Οι υποψήφιοι/-ες απαντούν υποχρεωτικά σε όλα
τα θέματα.
γ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από τα
πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας
περιγράφεται παρακάτω στην Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
δ. Ειδικότερα ο τρόπος εξέτασης για κάθε ένα από
τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα Ειδικότητας
περιγράφεται παρακάτω στη Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1. Νέα Ελληνικά
1.1. Στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» εξετάζονται όλοι/-ες
οι υποψήφιοι/-ες.
Για την εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» δίνονται
στους υποψηφίους/ες δύο (2) μη διδαγμένα κείμενα
(ένα λογοτεχνικό και ένα μη λογοτεχνικό), τα οποία
ανταποκρίνονται στην αντιληπτική ικανότητά τους και
σχετίζονται με θεματικό κύκλο οικείο από τη σχολική
διδασκαλία. Το ένα κείμενο αναφέρεται στο γνωστικό
αντικείμενο της Γλώσσας και είναι μη λογοτεχνικό (δημοσιογραφικό κείμενο ή επιστημονικό ή πληροφοριακό
άρθρο, συνέντευξη, κριτική, ομιλία, επιστολή, επιφυλλίδα ή δοκίμιο), ενώ το άλλο αναφέρεται στο γνωστικό
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αντικείμενο της Λογοτεχνίας και είναι ποιητικό ή πεζό
(διήγημα ή απόσπασμα από μυθιστόρημα ή θεατρικό
έργο). Τα δύο κείμενα έχουν θεματική συνάφεια συνοδεύονται από σύντομο εισαγωγικό σημείωμα χωρίς ερμηνευτικά σχόλια. Το μη λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να
είναι διασκευασμένο για τις ανάγκες της αξιολόγησης.
Οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες
που συνοδεύουν κάθε κείμενο, από τις οποίες:
α. μία (1) αφορά στην κατανόηση του κειμένου, μπορεί
να διαιρείται σε δύο ερωτήματα ίδιας περίπου βαρύτητας και βαθμολογείται με 15 μονάδες,
β. μία (1) αφορά στην προσέγγιση της δομής και της
γλώσσας του κειμένου, μπορεί να διαιρείται σε έως και
τρία (3) ερωτήματα και βαθμολογείται με 15 μονάδες,
γ. μία (1) αφορά στην ερμηνεία-παραγωγή λόγου και
βαθμολογείται με 20 μονάδες.
Συνολικά, οι δραστηριότητες κατανόησης και προσέγγισης της γλώσσας των δύο κειμένων βαθμολογούνται
με 60 (4X15) μονάδες και οι δραστηριότητες παραγωγής
λόγου με 40 (2X20) μονάδες.
1.2. Όσον αφορά στο μη λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που
περιλαμβάνονται σε τρεις (3) δραστηριότητες που το
συνοδεύουν:
α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην
κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των
υποψηφίων:
αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου
να εντοπίζουν και να παρουσιάζουν τις πληροφορίες
που περιέχονται στο κείμενο, τις βασικές ιδέες και τα
επιχειρήματα του συγγραφέα, το πρόβλημα που θέτει,
τις θέσεις που υποστηρίζει, να συσχετίζουν το βασικό
μήνυμα του κειμένου με τις περιστάσεις επικοινωνίας
και τον σκοπό για τον οποίο γράφτηκε, καθώς και με
τους τρόπους και τα μέσα πειθούς που αξιοποιούνται
στο κείμενο ή/και
ββ. να αποδίδουν περιληπτικά και να πυκνώνουν το
νόημα μέρους του κειμένου λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.
β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην
προσέγγιση της δομής και της γλώσσας του κειμένου,
ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων:
αα. να αναγνωρίζουν τη βασική δομή του κειμένου
ή τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης μιας παραγράφου,
ββ. να εντοπίζουν τις διαρθρωτικές λέξεις/φράσεις
που βοηθούν στη συνοχή και νοηματική αλληλουχία
του κειμένου,
γγ. να αποδίδουν το περιεχόμενο των παραγράφων ή
ενοτήτων του κειμένου με πλαγιότιτλους,
δδ. να μετασχηματίζουν λέξεις ή φράσεις ή μέρη ή
και ολόκληρο το κείμενο αλλάζοντας τη γραμματική
μορφή, τη σύνταξη, το λεξιλόγιο (συνώνυμα ή συνώνυμες φράσεις, αντώνυμα, παράγωγα, σύνθετα κ.λπ.), τα
σημεία στίξης, σύμφωνα με συγκεκριμένες περιστάσεις
επικοινωνίας και
εε. να σχολιάζουν το επικοινωνιακό αποτέλεσμα, να
ερμηνεύουν λέξεις-φράσεις του κειμένου με βάση τα
κειμενικά συμφραζόμενα και το επικοινωνιακό πλαίσιο.
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Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε ερωτήματα (μέχρι 3), στα οποία η βαθμολογία
επιμερίζεται.
γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην παραγωγή λόγου, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/-ες να
συντάξουν δικό τους κείμενο, ενταγμένο σε επικοινωνιακό πλαίσιο σε συνάρτηση με το κείμενο αναφοράς,
στο οποίο κρίνουν ή σχολιάζουν σημεία του κειμένου ή
αναπτύσσουν τεκμηριωμένα προσωπικές απόψεις. Το
κείμενο αναπτύσσεται με τη μορφή κειμένου επιχειρηματολογίας (δημόσια ομιλία, επιστολή, άρθρο) και έχει
έκταση 200-250 λέξεις.
1.3. Όσον αφορά στο λογοτεχνικό κείμενο, οι υποψήφιοι/-ες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα που
περιλαμβάνονται στις παρακάτω δραστηριότητες:
α. Με την πρώτη δραστηριότητα, που αφορά στην
κατανόηση του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των
υποψηφίων:
αα. με ποικίλες ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου
να εντοπίζουν στο κείμενο πληροφορίες όπως πρόσωπα, χώρο, χρόνο, κοινωνικό πλαίσιο δράσης των προσώπων, τα γεγονότα/αίτια που κατευθύνουν τη δράση
των αφηγηματικών ηρώων, τα βασικά θέματα, ιδέες που
απασχολούν τον/τη λογοτέχνη και τη στάση που υιοθετεί
απέναντι σε αυτά/αυτές, τεκμηριώνοντας την άποψή
τους με στοιχεία του κειμένου,
ββ. να αναλύουν κάποιον από τους χαρακτήρες με
βάση τα δεδομένα του κειμένου,
γγ. να επισημαίνουν τα σύμβολα, τις φωνές, τις σιωπές
σε ένα ποιητικό ή θεατρικό κείμενο και να παρουσιάζουν
με δικά τους λόγια το νόημα που τους δίνουν.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε δύο (2) ερωτήματα ίδιας βαρύτητας περίπου.
Μόνο ένα από αυτά μπορεί να είναι ερώτηση ανοικτού
τύπου και η απάντηση στην ερώτηση ανοικτού τύπου
μπορεί να κυμαίνεται από 50 έως 60 λέξεις.
β. Με τη δεύτερη δραστηριότητα, που αφορά στην
προσέγγιση της γλώσσας του κειμένου, ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων με ερωτήσεις ποικίλων τύπων:
αα. να διακρίνουν «τι» λέει το κείμενο από το «πώς» το
λέει το κείμενο και να αναγνωρίζουν τα βασικά σημεία
οργάνωσης της αφηγηματικής πλοκής ή της ποιητικής
γραφής,
ββ. να εντοπίζουν μέσα στο κείμενο συγκεκριμένους
δείκτες (αφηγηματικούς τρόπους, αφηγηματικές τεχνικές, τα ρηματικά πρόσωπα κ.ά.),
γγ. να εντοπίζουν εκφραστικά μέσα -τρόπους (μεταφορές, παρομοιώσεις, επαναλήψεις, αντιθέσεις, εικόνες
κ.λπ.) και να ερμηνεύουν τη λειτουργία τους στο κείμενο.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να αναπτύσσεται σε μέχρι 3 ερωτήματα, στα οποία η βαθμολογία
επιμερίζεται.
γ. Με την τρίτη δραστηριότητα, που αφορά στην ερμηνεία και την παραγωγή λόγου σε ένα θέμα αναγνωστικής
ανταπόκρισης, ζητείται από τους/τις υποψήφιους/ες να
αξιολογήσουν ιδέες, αξίες, στάσεις, συμπεριφορές που
αναδεικνύονται στο κείμενο με βάση είτε τα κειμενικά
συμφραζόμενα είτε τα ιστορικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα της εποχής παραγωγής του έργου (εφόσον τους
δίνονται σχετικές πληροφορίες), να τις συγκρίνουν με
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αυτές του σήμερα ή να τις συσχετίσουν με προσωπικές
εμπειρίες, βιώματα, συναισθήματα κ.λπ..
Η έκταση του μαθητικού κειμένου μπορεί να κυμαίνεται από 100 έως 150 λέξεις.
2. Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Στο μάθημα «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» εξετάζονται
όλοι οι υποψήφιοι/-ες.
α. Δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4)
θέματα από την εξεταστέα ύλη, τα οποία μπορούν να
αναλύονται σε υποερωτήματα, με τα οποία ελέγχεται
η δυνατότητα αναπαραγωγής γνωστικών στοιχείων, η
γνώση εννοιών και ορολογίας και η ικανότητα εκτέλεσης γνωστών αλγορίθμων, η ικανότητα του/της υποψήφιου/-ας να αναλύει, να συνθέτει και να επεξεργάζεται
δημιουργικά ένα δεδομένο υλικό, καθώς και η ικανότητα
επιλογής και εφαρμογής κατάλληλης μεθόδου.
β. Τα τέσσερα (4) θέματα που δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες διαρθρώνονται ως εξής:
αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα θεωρίας που αφορούν έννοιες, ορισμούς λήμματα, προτάσεις,
θεωρήματα και πορίσματα. Με το θέμα αυτό ελέγχεται η
κατανόηση των βασικών εννοιών, των σπουδαιότερων
συμπερασμάτων, καθώς και η σημασία τους στην οργάνωση μιας λογικής δομής.
ββ. Το δεύτερο και το τρίτο αποτελείται το καθένα από
μία άσκηση που απαιτεί από τους/τις υποψήφιους/-ες
ικανότητα συνδυασμού και σύνθεσης εννοιών αποδεικτικών ή υπολογιστικών διαδικασιών. Η κάθε άσκηση
μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
γγ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από μία άσκηση ή ένα
πρόβλημα που η λύση του απαιτεί από τον/την υποψήφιο/-α ικανότητες συνδυασμού και σύνθεσης προηγούμενων γνώσεων, αλλά και την ανάληψη πρωτοβουλιών
στη διαδικασία επίλυσής του. Το θέμα αυτό μπορεί να
αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα, τα οποία βοηθούν
τον/την υποψήφιο/-α στη λύση.
γ. Η βαθμολογία κατανέμεται ανά είκοσι πέντε (25)
μονάδες στο καθένα από τα τέσσερα θέματα.
Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Για τους παρακάτω τομείς του ν.4386/2016 καθώς και
για τους αντίστοιχους τομείς των προηγούμενων νόμων
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, η εξέταση των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων γίνεται ως εξής:
Ι. Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων
και Περιβάλλοντος για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/ες είναι:
• Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
• Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
2. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος
δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Κάθε θέμα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι
τρεις (3) ερωτήσεις. Ειδικότερα:
α. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και
η κατανόηση της θεωρίας.
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β. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής της
θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική
σκέψη των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.
II. Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Αρχές Οικονομικής θεωρίας (Α.Ο.Θ.)
• Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.)
2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οικονομικής θεωρίας» (Α.Ο.Θ.) δίνονται στους/στις
υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα
οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.
ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα
θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης,
κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή
πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες.
Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.
γγ. Το τρίτο θέμα αποτελείται από συνδυασμό ερωτημάτων θεωρίας και άσκησης, τα οποία απαιτούν την
εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων.
δδ. Το τέταρτο θέμα αποτελείται από ένα (1) πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση
οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό αναλύεται σε
υποερωτήματα.
2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης» (Α.Ο.Δ.) δίνονται στους/
στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου.
Ειδικότερα:
αα. Το πρώτο θέμα αποτελείται από ερωτήματα με τα
οποία ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.
ββ. Το δεύτερο θέμα αποτελείται από ένα (1) ερώτημα
θεωρίας με το οποίο ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης,
κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή
πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες.
Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να αναλύεται σε υποερωτήματα.
γγ. Το τρίτο θέμα περιέχει ένα (1) ερώτημα θεωρίας
με το οποίο ελέγχεται η κατοχή και η κατανόηση των
βασικών γνωστικών στοιχείων, καθώς και η ικανότητα
εφαρμογής των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/ες. Το ερώτημα δύναται, όταν κρίνεται απαραίτητο, να
αναλύεται σε υποερωτήματα.
δδ. Το τέταρτο θέμα περιέχει μία εφαρμογή θεωρίας
και μία μικρής έκτασης άσκηση, με τα οποία ελέγχεται η
ικανότητα σύνθεσης, κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής
των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι/-ες. Τόσο η
εφαρμογή της θεωρίας, όσο και η άσκηση δύνανται να
αναλύονται σε υποερωτήματα.
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III. Τομέας Δομικών'Εργων, Δομημένου Περιβάλλοντος
και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
• Οικοδομική
2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Αρχιτεκτονικό Σχέδιο» δίνεται στους/στις υποψήφιους/-ες
ένα θέμα με μορφή φύλλου ή φύλλων με ένα ή περισσότερα σχέδια ή σκαριφήματα με όλα τα απαραίτητα,
κατά την κρίση της επιτροπής εξετάσεων, στοιχεία (όπως
διαστάσεις, πληροφορίες, ενδείξεις κ.λπ.). Τα σχέδια ή
σκαριφήματα είναι δυνατόν να παρουσιάζονται σε μια
ή και περισσότερες κλίμακες. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση του μαθήματος αυτού και η βαθμολόγησή τους
έχουν ως ακολούθως:
αα. Η ορθότητα γεωμετρικής απεικόνισης με τη μορφή
καθιερωμένων συμβάσεων (ορθών ή αξονομετρικών
προβολών) βαθμολογείται με πενήντα (50) μονάδες, οι
οποίες κατανέμονται ως εξής:
i. τοποθέτηση-συσχετισμός σχεδίων και λοιπών στοιχείων με σκοπό την παροχή πληροφοριών (μονάδες 15),
ii. ορθή μεταφορά κλιμάκων και διαστάσεων (μονάδες20),
iii. ορθότητα και πληρότητα τεμνόμενων και προβαλλόμενων στοιχείων (μονάδες 15).
ββ. Η ποιότητα σχεδίασης βαθμολογείται με τριάντα
(30) μονάδες, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
i. γραμμογραφία (πάχη, καθαρότητα, ομοιομορφία
γραμμών, ακρίβεια σχεδίασης) (μονάδες 15)
ii. γραμματογραφία (μονάδες 10)
iii. συμβολισμοί, ενδείξεις (μονάδες 5).
γγ. Η πληρότητα σχεδίασης (βαθμός ολοκλήρωσης του
συνόλου) βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
δδ. Η γενική εικόνα (σύνθεση της συνολικής εικόνας
σχεδίων, γραμμάτων και λοιπών στοιχείων και οργάνωση
του συνόλου), βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες.
2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Οικοδομική» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα
(4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β'
του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας,
με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και
η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την
αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συ
μπερασμάτων.
ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή
εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή
συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και
η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των
υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών
γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή
παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή
δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η
ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συν-
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δυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την
επίλυσή τους.
IV. Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών
για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
• Τεχνολογία Υλικών
2.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης» δίνονται στους/στις υποψηφίους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Το πρώτο και δεύτερο θέμα περιλαμβάνουν από
δύο (2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται η κατοχή και κατανόηση των ιστορικών γεγονότων,
των καλλιτεχνικών όρων και των αναγκαίων γνωστικών
στοιχείων.
ββ. Το τρίτο και τέταρτο θέμα περιλαμβάνουν από ένα
(1) ερώτημα ανάπτυξης με δυνατότητα υποερωτημάτων,
με τα οποία ελέγχεται η συνθετική και κριτική ικανότητα
των υποψηφίων, καθώς και η εφαρμογή των θεωρητικών
γνώσεων που έχουν αποκτήσει. Στην περίπτωση αυτή
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ερωτήματα επεξεργασίας
και ανάλυσης έργων τέχνης, τα οποία δίνονται στους/
στις υποψήφιους/-ες σε ασπρόμαυρη φωτοτυπία. Το
υλικό αυτό προέρχεται από φωτογραφίες που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο και χρησιμοποιούνται
ως καλλιτεχνικά τεκμήρια για την παρουσίαση των καλλιτεχνικών περιόδων της τέχνης.
2.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Τεχνολογία Υλικών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες
τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ.
α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) πρώτα θέματα περιλαμβάνουν από δύο
(2) ερωτήματα κλειστού τύπου με τα οποία ελέγχεται
τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων, όσο
και η κατανόησή τους.
ββ. Το τρίτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήματα
σύντομης απάντησης με δυνατότητα υποερωτημάτων,
με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή/και η κριτική ικανότητα των
υποψηφίων ή/και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών
γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή
παραγωγή συμπερασμάτων.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήματα
ανάπτυξης με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία
ελέγχεται η συνδυαστική και συνθετική σκέψη των υποψηφίων ή/και η ικανότητα επεξεργασίας και εφαρμογής
των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει ή/και
η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή/και η ικανότητα
αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση
δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
V. Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ηλεκτρολογίας,
Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού για όλους/-ες τους/τις
υποψήφιους/-ες είναι:
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• Δίκτυα Υπολογιστών
• Ψηφιακά Συστήματα
• Ηλεκτροτεχνία 2
• Ηλεκτρικές Μηχανές
2. Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού και το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής
εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα.
3. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα
(4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β'
του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
α. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας,
με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της
θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή
και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για
την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή
συμπερασμάτων.
β. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή
εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή
συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και
η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των
υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών
γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή
παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή
δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές
της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε
συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για
την επίλυσή τους.
VI. Τομέας Μηχανολογίας
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Μηχανολογίας για
όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Στοιχεία Μηχανών
• Στοιχεία Ψύξης και Κλιματισμού
• Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών θερμάνσεων
• ΜΕΚ ΙΙ
• Κινητήρες Αεροσκαφών
2α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Στοιχεία Μηχανών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α'
και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία
ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και
η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα
αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση
δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με
δυνατότητα υποερωτημάτων, με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών,
με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της
θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή
και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για
την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγήσυμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να
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χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες
που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα,
με δυνατότητα υποερωτημάτων με ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων
να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες
που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
2.β. Για τα υπόλοιπα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα
(4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β'
του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα τρία (3) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων με τα οποία
ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και
η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα
αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση
δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
ββ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα,
με δυνατότητα υποερωτημάτων με εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών,
με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της
θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή
και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για
την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή
συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να
χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες
που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
VII. Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Ναυσιπλοΐα II
• Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία Εφαρμογές
• Ναυτικές Μηχανές
2. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα
(4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β'
του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας, με δυνατότητα υποερωτημάτων, με τα οποία
ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και
η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η ικανότητα
αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση
δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα
ή συνδυασμό αυτών, με δυνατότητα υποερωτημάτων,
με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της
θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή
και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για
την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή
συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να
χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες
που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει έως δύο (2) ερωτήματα, με δυνατότητα υποερωτημάτων με εφαρμογές της
θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε
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συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για
την επίλυσή τους.
VIII. Τομέας Πληροφορικής
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για τις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής για
όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Προγραμματισμός Υπολογιστών
• Δίκτυα Υπολογιστών
2. Μαθήματα που εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά
θέματα:
Το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του Τομέα Πληροφορικής και το μάθημα «Δίκτυα Υπολογιστών» του
Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
εξετάζονται την ίδια ημέρα σε κοινά θέματα
3.α. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Προγραμματισμός Υπολογιστών» δίνονται στους/στις
υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παρ. α' και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Το πρώτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας, με
τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και η
ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την
αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων.
ββ. Το δεύτερο και τρίτο θέμα περιέχουν ερωτήματα
θεωρίας ή εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση
και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα
των υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και
εξαγωγή ή παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα
των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα με εφαρμογές
της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε
συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για
την επίλυσή τους.
3.β. Για το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα «Δίκτυα
Υπολογιστών» δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα (4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α'
και β' του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
αα. Τα δύο (2) θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας,
με τα οποία ελέγχεται η γνώση και η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των υποψηφίων ή και
η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών γνώσεων για την
αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή παραγωγή συ
μπερασμάτων.
ββ. Το τρίτο θέμα περιέχει ερωτήματα θεωρίας ή
εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα ή
συνδυασμό αυτών, με τα οποία ελέγχεται η γνώση και
η κατανόηση της θεωρίας ή και η κριτική ικανότητα των
υποψηφίων ή και η ικανότητα αξιοποίησης θεωρητικών
γνώσεων για την αξιολόγηση δεδομένων και εξαγωγή ή
παραγωγή συμπερασμάτων ή και η ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή
δεξιότητες που απέκτησαν για την επίλυσή τους.
γγ. Το τέταρτο θέμα περιέχει εφαρμογές της θεωρίας ή ασκήσεις ή προβλήματα με τα οποία ελέγχεται η
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ικανότητα των υποψηφίων να χρησιμοποιούν, σε συνδυασμό, γνώσεις ή δεξιότητες που απέκτησαν για την
επίλυσή τους.
IX. Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας
1. Οι τίτλοι των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων για όλες τις ειδικότητες του Τομέα Υγείας-ΠρόνοιαςΕυεξίας για για όλους/-ες τους/τις υποψήφιους/-ες είναι:
• Ανατομία - Φυσιολογία II
• Υγιεινή
2. Για τα παραπάνω πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα δίνονται στους/στις υποψήφιους/-ες τέσσερα
(4) θέματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. α' και β'
του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
α. Τα τρία (3) πρώτα θέματα περιέχουν ερωτήματα θεωρίας με τα οποία ελέγχεται η αποκτηθείσα γνώση και
η κατανόηση της θεωρίας.
β. Το τέταρτο θέμα περιέχει ερωτήματα εφαρμογής
της θεωρίας με δυνατότητα υποερωτημάτων με τα οποία
ελέγχεται η κριτική και συνδυαστική σκέψη των υποψηφίων, καθώς και η ικανότητα εφαρμογής των θεωρητικών γνώσεων που έχουν αποκτήσει.
Άρθρο 7
Πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων Εξεταστέα ύλη
1. Οι πανελλαδικές εξετάσεις διενεργούνται σε κοινά θέματα και στην εξεταστέα ύλη που καθορίζεται
κάθε χρόνο με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
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Θρησκευμάτων και είναι κοινή για όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας, σύμφωνα με την αριθμ. Φ6/151817/Δ4/30-9-2019
(ΦΕΚ 3698 Β’) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τον καθορισμό της διδακτέας - εξεταστέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ6/183420/
Δ4/22.11.2020 (ΦΕΚ 4441 Β’) όμοιά της.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καταρτίζεται το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων, ανακοινώνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες
πριν την έναρξή τους και γνωστοποιείται στις Διευθύνσεις Δ.Ε. και στα ΕΠΑ.Λ. Με το πρόγραμμα καθορίζονται
οι ημερομηνίες των εξετάσεων για κάθε μάθημα, η διάρκεια εξέτασης κάθε μαθήματος, η ώρα έναρξης των
εξετάσεων και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στα
εξεταστικά κέντρα».
Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. Φ.153/79899/Α5/
21.05.2019 (ΦΕΚ 1904 Β’ και 1940 Β’ Διορθώσεις Σφαλμάτων) υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2020
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.
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