
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/20049/2007/Β6
(ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκ-
παίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του 
εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του 
ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/
2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 3 του 
άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» όπως 
ισχύει.

2 Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επικου-
ρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών 
και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική 
Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του 
ν. 4412/2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Φ. 151/220830/Α5 (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. Φ.151/20049/2007/

Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαί-

δευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες 

του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 

2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 1, 2 και 

3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» 

όπως ισχύει. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 

του ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις δι-
ατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 
(ΦΕΚ 90/Α΄).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του αριθμ.1 του 
ν. 2525/1997, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του 
αριθμ.1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄).

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
12 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/Α΄).

4. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 4 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του 
ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 2640/1998 (ΦΕΚ 206/Α΄).

6. Τις διατάξεις των εδαφίων α και β της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/Α΄).

7. Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 
του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄).

8. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 3432/2006 
(ΦΕΚ 14/Α΄).

9. Τις διατάξεις των παραγρ. 1 και 3 του άρθρου 35 του 
ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/Α΄).

10. Τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 59 του 
ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118/Α΄).

11. Τις διατάξεις του αριθμ. 4 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/
Α΄) όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα 3 και 4 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50/Α΄).

12. Τις διατάξεις του αριθμ.13 του ν. 4186/2013 όπως 
τροποποιήθηκε με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 58 του 
ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α) και το άρθρο 8 του ν. 4327/2015 
(ΦΕΚ 50/Α΄).

13. Τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 36 του ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α΄).

14. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4342/2015 
(ΦΕΚ 143/Α΄).

16. Την με αριθμ. Φ.253/28934/Β6/2006 (ΦΕΚ 391/Β΄) 
υπουργική απόφαση.

17. Τη με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/
Β΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με 
αριθ. Φ.151/33886/Β6/2008 (ΦΕΚ 556/Β΄), Φ.151/34623/
Β6/2009 (ΦΕΚ 636/Β΄) και Φ.151/121021/Β6/2009 (ΦΕΚ
2216/Β΄), διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ 2282/Β΄), Φ.151/
19155/Β6/2010 (ΦΕΚ 220/Β΄), Φ.151/77347/Β6/2010 
(ΦΕΚ 1088/Β΄), Φ.151/41977/Β6/2011 (ΦΕΚ 832/Β΄),
Φ.151/64998/Β6/2011 (ΦΕΚ 1307/Β΄) και Φ.151/79076/
Β6/2012 (ΦΕΚ 2153/Β΄και διόρθωση σφάλματος 
ΦΕΚ 2244/Β΄), Φ.151/61567/Α5/2015 (ΦΕΚ 814/Β΄), 
Φ.151/213895/Α5/2015 (ΦΕΚ 2954/Β΄), Φ.151/47149/
Α5/2016 (ΦΕΚ 820/Β΄) και Φ.151/63620/Α5/2016 (ΦΕΚ 
1092/Β΄) όμοιες αποφάσεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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18. Τη με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/2009 (ΦΕΚ 373/Β΄) 
υπουργική απόφαση.

19. Τη με αριθμ. Φ.253/155439/Β6/2009 (ΦΕΚ 2544/Β΄) 
υπουργική απόφαση.

20. Την με αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 995/ Β΄) 
υπουργική απόφαση.

21. Τη με αριθμ. Φ.151/17557/Α5/2016 (ΦΕΚ 290/Β΄) 
υπουργική απόφαση.

22. Το π.δ. 125 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

23. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α 98), 
κατ' εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις δια-
τάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

24. Την αριθμ. Φ.1/Α/527/220227/Β1/22-12-2016 εισή-
γηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. πρωτ. Φ.151/20049/2007/
Β6 (ΦΕΚ 272/Β΄) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997, όπως 
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του 
άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) και των παραγρ. 
1, 2 και 3 του άρθρου 13 του ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α΄)» 
υπουργική απόφαση ως ακολούθως:

Α. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 
τροποποιείται ως εξής:

«2. α) Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των πα-
ραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας εξετάζο-
νται στα μαθήματα μιας από τις παρακάτω τρεις ομάδες 
προσανατολισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του αριθμ. 
3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄):

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ

ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Οι Σχολές, τα Τμήματα και οι Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 

Τμημάτων του άρθρου 2 της παρούσας κατατάσσονται 
σε πέντε (5) Επιστημονικά Πεδία, που ορίζονται ως εξής:

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και 
Κοινωνικές Επιστήμες

2ο Επιστημονικό Πεδίο: θετικές και Τεχνολογικές Επι-
στήμες

3ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής
4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες της Εκπαίδευσης
5ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και 

Πληροφορική
Με το άρθρο 1 της αριθμ. Φ.253/85476/Α5/2015 (ΦΕΚ 

995 Β΄/29-05-2015) υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, 
καθορίζεται η κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και 
των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστη-
μονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α΄) 
με τον περιορισμό του άρθρου 2 της παρούσας.

Οι υποψήφιοι των ειδικών κατηγοριών των παραγρά-
φων 1 και 2 του άρθρου 1 της παρούσας καταθέτουν 

δήλωση προτίμησης (Μηχανογραφικό Δελτίο) για δύο 
(2) κατά ανώτατο όριο Επιστημονικά Πεδία.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε ένα (1) μόνο 
Επιστημονικό Πεδίο, εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθή-
ματα, ενώ όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι σε δύο 
(2) Επιστημονικά Πεδία, εξετάζονται και σε ένα πέμπτο 
(5ο) μάθημα, το οποίο μπορεί να είναι Γενικής Παιδείας 
ή Ομάδας Προσανατολισμού.

Οι ως άνω υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν έναν ή 
δύο από τους παρακάτω εναλλακτικούς συνδυασμούς 
μαθημάτων ανά Ομάδα Προσανατολισμού, λαμβάνο-
ντας υπόψη και τα μαθήματα στα οποία υπάρχουν αυξη-
μένοι συντελεστές βαρύτητας όπως αυτοί καθορίζονται 
στην περίπτωση (α) της παραγράφου 4 του άρθρου 4 
της παρούσας.

Για την εισαγωγή στα τμήματα κάθε Επιστημονικού 
Πεδίου, θα υπολογίζονται τα τέσσερα (4) μαθήματα και 
οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην 
Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος 
για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο Συγκεκριμένα:

i) Ομάδα Προσανατολισμού ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥ-
ΔΩΝ

Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεω-
τικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρω-
πιστικών Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν 
κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού)
Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μα-

θήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στα Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για να 

έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρό-

σβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
γ) στα Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας), για να έχουν 

πρόσβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
ii) Ομάδα Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεω-

τικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού θετικών 
Σπουδών, σε όποιο Επιστημονικό Πεδίο και αν κατευθύ-
νονται, είναι τα εξής τρία (3):

Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού)
Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού)
Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μα-

θήματα θα πρέπει να εξεταστούν: 
α) Στα Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού), για 

να έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο.
β) Στη Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού), για να 

έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο.
γ) Στην Ιστορία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρό-

σβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
iii) Ομάδα Προσανατολισμού ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τα κοινά μαθήματα, στα οποία εξετάζονται υποχρεω-

τικά οι μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών 
Οικονομίας και Πληροφορικής, σε όποιο Επιστημονικό 
Πεδίο και αν κατευθύνονται, είναι τα εξής τρία (3):

Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού)
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Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλ-
λον (ΑΕΠΠ) (Ομάδας Προσανατολισμού)

Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας).
Οι υποψήφιοι εκτός από τα ανωτέρω τρία κοινά μα-

θήματα θα πρέπει να εξεταστούν:
α) στη Βιολογία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρό-

σβαση στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο
β) στην Ιστορία (Γενικής Παιδείας), για να έχουν πρό-

σβαση στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
γ) στις Αρχές Οικονομικής θεωρίας (ΑΟΘ) (Ομάδας 

Προσανατολισμού), για να έχουν πρόσβαση στο 5ο 
Επιστημονικό Πεδίο».

Β. Η υποπερίπτωση (i) της περίπτωσης (α) της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 4 τροποποιείται ως εξής:

«i) Ο βαθμός κάθε πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήμα-
τος μετά την αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα με 
προσέγγιση δεκάτου, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 
σύμφωνα με τα παρακάτω:

Α. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού 
Ανθρωπιστικών Σπουδών 

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και 
Κοινωνικών Επιστημών

α) Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με 
συντελεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)

β) Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 
ένα και τρία δέκατα (1,3) 

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντε-
λεστή ένα (1) 

δ) Λατινικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελε-
στή ένα (1).

3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με 

συντελεστή ένα (1)
β) Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 

ένα (1)
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντε-

λεστή ένα (1)
δ) Βιολογία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1).
4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Αρχαία Ελληνικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με 

συντελεστή ένα (1)
β) Ιστορία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 

ένα (1)
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντε-

λεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)
δ) Μαθηματικά (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα 

και τρία δέκατα (1,3)
Β. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού 

θετικών Σπουδών 
2ο Επιστημονικό Πεδίο θετικών και Τεχνολογικών Επι-

στημών
α) Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 

ένα και τρία δέκατα (1,3)
β) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 

ένα (1)
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντε-

λεστή ένα (1)
δ) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντε-

λεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 

ένα (1)

β) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 
ένα και τρία δέκατα (1,3)

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντε-
λεστή ένα (1)

δ) Βιολογία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελε-
στή ένα και επτά δέκατα (1,7)

4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Φυσική (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 

ένα (1)
β) Χημεία (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 

ένα (1)
γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντε-

λεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)
δ) Ιστορία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα και 

τρία δέκατα (1,3)
Γ. Για τους υποψηφίους Ομάδας Προσανατολισμού 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής
α) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συ-

ντελεστή ένα (1)
β) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Πε-

ριβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 
ένα (1)

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντε-
λεστή ένα (1)

δ) Βιολογία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα (1)
4ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών της Εκπαίδευσης
α) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συ-

ντελεστή ένα (1)
β) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Πε-

ριβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 
ένα (1)

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντε-
λεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)

δ) Ιστορία (Γενικής Παιδείας) με συντελεστή ένα και 
τρία δέκατα (1,3)

5ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Οικονομίας και 
Πληροφορικής

α) Μαθηματικά (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντε-
λεστή ένα και επτά δέκατα (1,7)

β) Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Πε-
ριβάλλον (Ομάδας Προσανατολισμού) με συντελεστή 
ένα (1)

γ) Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας) με συντε-
λεστή ένα (1)

δ) Αρχές Οικονομικής θεωρίας (Ομάδας Προσανατολι-
σμού) με συντελεστή ένα και τρία δέκατα (1,3)

Το άθροισμα των γινομένων, κατά περίπτωση, αποτε-
λεί το σύνολο των μορίων που λαμβάνεται υπόψη για την 
επιλογή στα αντίστοιχα τμήματα, σχολές και εισαγωγικές 
κατευθύνσεις του ενός ή των δύο επιστημονικών πεδίων 
της ομάδας προσανατολισμού που έχει επιλέξει και για 
τα οποία έχει δηλώσει προτίμηση ο υποψήφιος».

Γ. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 23 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ   
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 Αριθμ. 137954 (2)
Ρυθμίσεις για την παροχή Κεντρικών και Επι-

κουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθει-

ών και γενικών υπηρεσιών από την Εθνική Κε-

ντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 

41 του ν. 4412/2016. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, ως ισχύουν:
1.1 Του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) «Δη-

μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

1.2 Του ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α/1997) «Προστασία του 
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα».

1.3 Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/9-03-1999) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις».

1.4 Του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α/2006) «Προστασία 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής 
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

1.5 Του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/15-09-2011) «Σύστα-
ση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσε-
ων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων- Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του 
ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας) - Προπτωχευτι-
κή διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις,», όπως 
ισχύει.

1.6 Του ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.

1.7 Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδι-
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα».

1.8 Του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ 185/Α/3-9-2014) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικό-
τητας».

1.9 Του π.δ. 69/2015 ( ΦΕΚ Α΄ 113) «Διορισμός του 
Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, Αρχηγού του Κόμματος 
«Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς» (ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ), 
ως Πρωθυπουργού».

1.10 Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Δι-
οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, 
σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων».

1.11 Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

1.12 Την υπ’ αριθμ. 25288/06.03.2015 κοινή υπουργική 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο-
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού «Διορισμός 

μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού», (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ΄ 105).

2. Το άρθρο 41 παρ.3 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/
08.08.2016) με το οποίο χορηγείται εξουσιοδότηση για 
την έκδοση της παρούσας.

3. Τα καταχωρημένα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. στοιχεία συμβά-
σεων των ετών 2014 -2015.

4. Την υπ’ αριθμ. 10/2016 σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Υ.).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η ρύθμιση ειδι-
κότερων θεμάτων που αφορούν την παροχή κεντρικών 
και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών, από τη Γενι-
κή Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών 
(ΓΔΔΣΠ) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή, του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ως Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών (ΕΚΑΑ) 
για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

Κεντρικές και επικουρικές δραστηριότητες που παρέ-
χει η ΓΔΔΣΠ ως ΕΚΑΑ με αντικείμενο δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, των περιπτώσεων 
5, 8, 9, περ. β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ Α/147), που υπάγονται στο Βιβλίο Ι του 
ιδίου νόμου και ομαδοποιούνται σύμφωνα με τα άρθρα 
3 και 4 της παρούσης καθώς και της παρ. 3 του άρθρου 
41 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 3
Όροι ομαδοποίησης 
και υπαγωγής συμβάσεων στην ΓΔΔΣΠ

Αντικείμενο ομαδοποίησης και υπαγωγής στην ΓΔΔΣΠ 
δύναται να αποτελούν συμβάσεις προμηθειών και γενι-
κών υπηρεσιών που πληρούν ένα η περισσότερα από 
τα κατωτέρω χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την γε-
ωγραφική κατανομή των Αναθετουσών Αρχών για τις 
οποίες προορίζονται ή και τη διοικητική υπαγωγή αυτών 
σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 :

- αποτελούν αντικείμενο συμβάσεων για περισσότερες 
από μία Αναθέτουσες Αρχές.

- υπόκεινται σε συχνές ή τακτικές επαναλαμβανόμενες 
αγορές από μία ή περισσότερες Αναθέτουσες Αρχές.

- παρουσιάζουν κοινά τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε 
να επιδέχονται ομαδοποίησης.

- παρουσιάζουν αυξημένο βαθμό τυποποίησης.
- παρουσιάζουν αθροιστικά αυξημένο ετήσιο όγκο 

αγορών και προϋπολογισμό.
- χαρακτηρίζονται ως αναλώσιμα ή μίας χρήσης.
- χαρακτηρίζονται ως ομοειδή ή συμπληρωματικά.
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μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άσκησης 
οριζόντιων πολιτικών για το περιβάλλον, την καινοτο-
μία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και τις κοινωνικές 
συμβάσεις.

Κατά την ομαδοποίηση λαμβάνεται υπόψη κατά ανα-
λογία και κατά περίπτωση, το σύστημα ταξινόμησης του 
Κοινού Λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις ή και η 
κατάταξη των συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με τον Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους .

Άρθρο 4
Κατηγορίες προμηθειών και γενικών υπηρεσιών

1. Αντικείμενο ομαδοποίησης σε εθνικό, περιφερεια-
κό και τοπικό επίπεδο από την ΓΔΔΣΠ, θα αποτελέσουν 
επιμέρους προμήθειες/γενικές υπηρεσίες και κατηγορί-
ες, των τάξεων του Κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
συμβάσεις, που παρατίθενται στο Παράρτημα «Αγαθών 
και Υπηρεσιών» της παρούσης.

2. Οι συμβάσεις των επιμέρους προμηθειών/γενικών 
υπηρεσιών και κατηγοριών της παρούσης, που ομα-
δοποιούνται και συνάπτονται ετησίως από την ΓΔΔΣΠ, 
καθώς και οι Αναθέτουσες Αρχές για τις οποίες προορί-
ζονται, καθορίζονται δυνάμει της υπουργικής απόφασης 
της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

3. Με την επιφύλαξη της παρ 1 του άρθρου 7 της 
παρούσης, οι Αναθέτουσες αρχές προσφεύγουν υπο-
χρεωτικά στη ΓΔΔΣΠ για την κάλυψη των αναγκών τους 
σε προμήθειες και γενικές υπηρεσίες του παρόντος 
άρθρου.

Άρθρο 5
Κατηγορίες συμβάσεων που εξαιρούνται 
δυνάμει του εδαφίου Γ΄ της παρ. 3 
του αριθμ. 41 ν. 4412/2016

Από την αρμοδιότητα της ΓΔΔΣΠ για την παροχή κε-
ντρικών δραστηριοτήτων αγορών εξαιρούνται οι κάτωθι 
κατηγορίες δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και γενι-
κών υπηρεσιών που:

1. Προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των υπηρε-
σιών του εξωτερικού.

2. Προορίζονται για την περίθαλψη και αποκατάστα-
ση σεισμοπλήκτων ή πληγέντων από άλλες θεομηνίες, 
τρομοκρατικά χτυπήματα ή γεγονότα ανωτέρας βίας 
γενικότερα.

3. Αφορούν απρόβλεπτες και κατεπείγουσες ανάγκες 
των αναθετουσών αρχών.

4. Αφορούν προμήθειες και επισκευές για την τεχνική 
υποστήριξη των Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυ-
νομίας, του Λιμενικού Σώματος και του Πυροσβεστικού 
Σώματος.

5. Αφορούν προμήθειες και επισκευές για την τεχνική 
υποστήριξη των πλωτών μέσων της Πλοηγικής Υπηρεσί-
ας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

6. Εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

7. Έχουν αιτιολογημένα ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά ή απαιτήσεις.

8. Αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των αναθετου-
σών αρχών μέχρι τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης, 
συμφωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος από τη 
ΓΔΔΣΠ. Η αξία των προμηθειών και γενικών υπηρεσιών 
που εξαιρείται από κάθε κατηγορία σύμβασης, συμ-
φωνίας πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος, καθορίζεται 
στην υπουργική απόφαση της παρ. 4 του αρ. 41 του 
ν. 4412/2016 και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Άρθρο 6
Επικουρικές δραστηριότητες αγορών

1. Η ΓΔΔΣΠ παρέχει την τεχνική υποδομή και υποστή-
ριξη (ΕΣΗΔΗΣ) στις αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 
φορείς να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις/συμβάσεις ή 
να συνάπτουν συμφωνίες-πλαίσιο για έργα, προμήθειες 
ή υπηρεσίες, με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22, 36 και 
37 του ν. 4412/2016.

2. Η ΓΔΔΣΠ δύναται να παρέχει «επικουρικές δραστη-
ριότητες αγορών» για προμήθειες και γενικές υπηρεσίες 
με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εκάστοτε κοινοτικών 
ορίων, σε Κεντρικές Αρχές Αγορών και Αναθέτουσες Αρχές.

Οι παρεχόμενες «επικουρικές δραστηριότητες αγο-
ρών», συνίστανται στην παροχή υποστήριξης σε δρα-
στηριότητες αγορών, ιδίως με τις κατωτέρω μορφές:

i. Συμβουλών σχετικά με τη διεξαγωγή ή το σχεδιασμό 
ηλεκτρονικών και συγκεντρωτικών διαδικασιών σύνα-
ψης δημοσίων συμβάσεων/συμβάσεων.

ii. Προετοιμασίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών και 
συγκεντρωτικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμ-
βάσεων/συμβάσεων, εξ ονόματος και για λογαριασμό 
της ενδιαφερόμενης αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος 
φορέα.

Άρθρο 7
Λοιπές ρυθμίσεις

1. Έως την ομαδοποίηση από την ΓΔΔΣΠ των προμη-
θειών και γενικών υπηρεσιών σύμφωνα με τα άρθρα 3 
και 4 της παρούσης, οι αρμόδιες Αναθέτουσες Αρχές 
προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων για την κάλυψη 
των αναγκών τους σε αυτές, εφαρμόζοντας τις κατά πε-
ρίπτωση διατάξεις του ν. 4412/2016, και τις ισχύουσες 
ειδικές προς τούτο διατάξεις.

Οι αναθέτουσες αρχές έχουν την υποχρέωση να 
προσφεύγουν στην ΓΔΔΠΣ όταν εκδοθεί η υπουργική 
απόφαση της παρ. 4. του άρθρου 41 του ν. 4412/2016.

2. Συμβάσεις και συμφωνίες πλαίσιο που συνήφθησαν 
από τις αναθέτουσες αρχές πριν την έκδοση της απόφα-
σης της παρ. 4 του αρ. 41 του ν. 4412/2016 εξακολου-
θούν να ισχύουν.

3. Για την ομαδοποίηση και τον προσδιορισμό των 
συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της 
παρούσης, λαμβάνονται υπόψη τα ιστορικά ή τρέχοντα 
δεδομένα του ΕΣΗΔΗΣ-ΚΗΜΔΗΣ ή και οι προγραμμα-
τιζόμενες ή εκτιμώμενες από τις Αναθέτουσες Αρχές 
ανάγκες τους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α/Α ΤΑΞΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΙ CPV

1 0913 Πετρέλαιο και αποστάγματα - Πετρέλαιο θέρμανσης 09135100-5

2 0921 Λιπαντικά παρασκευάσματα 09210000-4

3 1533 Επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά 15330000-0

4 1541 Ακατέργαστα ζωικά ή φυτικά έλαια και λίπη 15410000-5

5 1543 Βρώσιμα Λίπη 15430000-1

6 1551 Γάλα και κρέμα γάλακτος 15510000-6

7 1553 Βούτυρο 15530000-2

8 1561 Προϊόντα αλεσμένων δημητριακών 15610000-7

9 1582 Παξιμάδια και μπισκότα, διατηρημένα είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκίσματα 15820000-2

10 1583 Ζάχαρη και συναφή προϊόντα 15830000-5

11 1584 Κακάο· προϊόντα σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής 15840000-8

12 1585 Προϊόντα ζυμαρικών 15850000-1

13 1586 Καφές, τσάι και συναφή προϊόντα 15860000-4

14 1587 Καρυκεύματα και αρτύματα 15870000-7

15 1588 Ειδικά προϊόντα διατροφής 15880000-0

16 1589 Διάφορα προϊόντα διατροφής και ξηρά τροφή 15890000-3

17 1822 Ρουχισμός προστασίας από την κακοκαιρία 18220000-7

18 1823 Διάφορα είδη ρουχισμού 18230000-0

19 1831 Εσώρουχα 18310000-5

20 1833 Κοντομάνικες φανέλες και πουκάμισα 18330000-1

21 1841 Ειδικά ενδύματα 18410000-6

22 1842 Εξαρτήματα ρουχισμού 18410000-6

23 1844 Καπέλα και καλύμματα κεφαλής 18440000-5

24 1881 Υποδήματα, εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων 18810000-0

25 1883 Προστατευτικά υποδήματα 18830000-6

26 1893 Σάκοι και τσάντες 18930000-7

27 1964 Σάκοι και τσάντες αποβλήτων και απορριμμάτων από πολυαιθυλένιο 19640000-4

28 3012 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και μηχανήματα όφσετ 30120000-6

29 3019 Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες 30190000-7

30 3021 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (υλισμικό) 30210000-4

31 3023 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών 30230000-0

32 3151 Ηλεκτρικοί λαμπτήρες πυράκτωσης 31510000-4

33 3152 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα 31520000-7

34 3153 Μέρη λαμπών και φωτιστικού εξοπλισμού 31530000-0

35 3411 Επιβατικά αυτοκίνητα 34110000-1

36 3414 Αυτοκίνητα οχήματα μεγάλης αντοχής 34140000-0

37 3432 Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 34320000-6

38 3433 Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα 34330000-9

39 3435 Ελαστικά ελαφράς και βαρείας χρήσεως 34350000-5

40 3911 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα 39110000-6

41 3912 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 39120000-9

42 3913 Έπιπλα γραφείων 39130000-2
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43 3915 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός 39150000-8

44 3916 Σχολικά έπιπλα 39160000-1

45 3971 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές 39710000-2

46 3983 Προϊόντα καθαρισμού 39830000-9

47 4251 Μονάδες εναλλαγής θερμότητας, κλιματιστικός και ψυκτικός εξοπλισμός, 
μηχανήματα διήθησης

42512000-8 
42512100-9 
42512200-0 
42512300-1 
42512400-2 
42512500-3

48 4461 Δεξαμενές, ταμιευτήρες, δοχεία και δοχεία υπό πίεση 44610000-9

49 4816 Πακέτα λογισμικού βιβλιοθηκών 48160000-7

50 4821 Πακέτα λογισμικού δικτύωσης 48210000-3

51 4831 Πακέτα λογισμικού δημιουργίας κειμένων 48310000-4

52 4833 Πακέτα λογισμικού προγραμματισμού και παραγωγικότητας 48330000-0

53 4861 Συστήματα βάσεων δεδομένων 48610000-7

54 4873 Πακέτα λογισμικού ασφαλείας 48730000-4

55 4876 Πακέτα λογισμικού προστασίας από ιούς 48760000-3

56 4882 Εξυπηρετητές 48820000-2

57 4892 Πακέτα λογισμικού αυτοματισμών γραφείου 48920000-3

58 5011 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεπό-
μενου εξοπλισμού 50110000-9

59 5031 Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων γραφείου 50310000-1

60 5032 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης προσωπικών Η/Υ 50320000-4

61 5073 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων 50730000-1

62 5532 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 55320000-9

63 6351 Υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και συναφείς υπηρεσίες 63510000-7

64 6411 Ταχυδρομικές υπηρεσίες 64110000-0

65 6412 Υπηρεσίες ιδιωτικών ταχυδρομικών γραφείων 64120000-3

66 7221 Υπηρεσίες προγραμματισμού πακέτων λογισμικού 72210000-0

67 7225 Υπηρεσίες συστήματος και υποστήριξης 72250000-2

68 7226 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με λογισμικά 72260000-5

69 7231 Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων 72310000-1

70 7241 Υπηρεσίες παρόχου 72410000-7

71 7921 Υπηρεσίες λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου 79210000-9

72 7934 Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ 79340000-9

73 7955 Υπηρεσίες δακτυλογράφησης, επεξεργασίας κειμένων και εκδόσεων 
με τη βοήθεια Η/Υ 79550000-4

74 7971 Υπηρεσίες ασφάλειας 79710000-4

75 7981 Υπηρεσίες εκτύπωσης 79810000-5

76 7995 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 79950000-8

77 7998 Υπηρεσίες συνδρομών 79980000-7

78 9091 Υπηρεσίες καθαρισμού 90910000-9

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  
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*02045153012160008*

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 διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ 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 βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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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