E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.05.17 14:04:58
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

20263

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου
36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) για την πρόσληψη των
Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας για ένα (1)
έτος.

2

Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την
εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13)
καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο
λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων
που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής
των εξετάσεων αυτών.

Αρ. Φύλλου 1736

2. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «.......Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»
3. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Παρατείνεται για ένα (1) έτος η κατ' εξαίρεση πενταετής προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του
ν .3536/2007 (Α΄ 42) όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
48 του ν. 4559/2018 (Α' 142).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Μαΐου 2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 67678/Θ1
(1)
Παράταση της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42) για την πρόσληψη των Ιεροδιδασκάλων Ισλαμικής θρησκείας για ένα (1) έτος.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του ν. 1920/1991 (Α΄ 11) «Κύρωση της από 24-121990 Π.Ν.Π. περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργών» (Α΄ 182), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το
άρθρο 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), με το άρθρο 95 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), με το άρθρο 1 του ν. 4511/2018 (Α΄
2) και με το άρθρο 48 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),
β) των άρθρων 36 έως 39 του ν. 3536/2007 (Α΄ 42)
όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του
ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και τροποποιήθηκαν και ισχύουν με
το άρθρο 6 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189) και με την παρ. 4
του άρθρου 48 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε
με το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Φ.253/69990/Α5
(2)
Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την
εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019
(Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το
πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),
όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45
του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 του ν. 4186/2013
(Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
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3. Την με αριθμ. πρωτ. ΤΜΣ/1816/Φ.1.3.4./15-12-2017
από κοινού εισήγηση του Ιονίου Πανεπιστημίου και του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τη με αριθμ. πρωτ.
8245/7-12-2018 πρόταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
4. Την με αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 Υπουργική
Απόφαση «Εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών
Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13).» (Β' 504)
5. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 46 παρ. 1 και 4 του άρθρου
48 παρ. 2 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
7. Τη με αριθμ. πρωτ.Φ. 1 /Γ/181/65260/Β1/23-4-2019
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Καθορίζονται οι διαδικασίες διενέργειας των κοινών ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα
Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας
του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019
(Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο
λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων
αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 1
Πρόγραμμα εξετάσεων
Το πρόγραμμα των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και
Γνώση» ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, δέκα (10)
τουλάχιστον μέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
Στο πρόγραμμα αναφέρονται η ημερομηνία εξέτασης
κάθε μαθήματος, η διάρκεια εξέτασης του μαθήματος
και η ώρα προσέλευσης των υποψηφίων στις αίθουσες
των εξετάσεων.
Άρθρο 2
Εξεταστικά κέντρα
Α. Το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», με την
επιφύλαξη του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης που μπορεί να είναι Λύκεια ή άλλα διδακτήριο
ή χώροι εκτός των Λυκείων που στην περίπτωση αυτή
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λειτουργούν ως παραρτήματα εξεταστικών κέντρων.
Ανάλογα με τον αριθμό υποψηφίων μπορεί να ορίζονται εξεταστικά κέντρα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Β. Το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» εξετάζεται σε εξεταστικά κέντρα που είναι Μουσικά Σχολεία ή
άλλα διδακτήριο ή χώροι εκτός των Μουσικών Σχολείων
που στην περίπτωση αυτή λειτουργούν ως παραρτήματα των εξεταστικών κέντρων αντίστοιχων Μουσικών
Σχολείων, με την προϋπόθεση να υπάρχει κατάλληλη
υποδομή και εξοπλισμός με μουσικά όργανα (πιάνο κλπ).
Τα εξεταστικά κέντρα για την διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» και η κατανομή των
υποψηφίων σε αυτά γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και ανακοινώνεται
στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.
Άρθρο 3
Επόπτες εξετάσεων των μαθημάτων
«Μουσική Αντίληψη και Γνώση»
και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
Τη γενική εποπτεία των εξετάσεων των μαθημάτων
«Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση
και Ερμηνεία» και τον συντονισμό της διενέργειας τους σε
όλα τα εξεταστικά κέντρα και εξεταστικά παραρτήματα
έχουν οι Προϊστάμενοι των οικείων Δ/νσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι ορίζονται ως επόπτες εξετάσεων από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Δεν μπορεί να οριστεί Επόπτης σύζυγος υποψηφίου και
γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας
μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που εξετάζεται
στα εξεταστικά κέντρα της αρμοδιότητας του.
Άρθρο 4
Επιτροπές εξεταστικών κέντρων
Ειδικών Εξετάσεων, Επιτηρητές
Σε κάθε εξεταστικό κέντρο συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων, η οποία
ορίζεται από τον οικείο Διευθυντή ΔΕ και αποτελείται
από το Διευθυντή του οικείου σχολείου, ο οποίος ορίζεται και ως πρόεδρος της Επιτροπής και σε περίπτωση
κωλύματος από τον υποδιευθυντή ή καθηγητή του οικείου σχολείου με βαθμό Α' και σε περίπτωση κωλύματος από καθηγητή άλλου σχολείου με βαθμό Α' και δύο
(2) καθηγητές ΔΕ, κατά προτίμηση από άλλο σχολείο.
Επίσης με την ίδια απόφαση ορίζονται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή καθηγητής ΔΕ ως γραμματέας, ένας
βοηθός γραμματέα, δύο (2) χειριστές του συστήματος
λήψης θεμάτων, ένας (1) καθηγητής ΔΕ ως υπεύθυνος για
την διακίνηση των γραπτών προς την οικεία Διεύθυνση
ΔΕ ή το οικείο Βαθμολογικό Κέντρο και μέχρι τρία (3)
άτομα ως βοηθητικό προσωπικό. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται τα αναπληρωματικά μέλη του Προέδρου, των
δύο μελών και του γραμματέα της Επιτροπής. Για την
εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»,
αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από εξήντα (60) και
μέχρι εκατό τριάντα (130) ορίζεται και δεύτερος βοηθός
γραμματέα και αν είναι περισσότεροι από εκατό τριάντα
(130) και μέχρι εκατό ογδόντα (180) ορίζεται τρίτος και
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αν είναι περισσότεροι από εκατό ογδόντα (180), ορίζεται
και τέταρτος βοηθός γραμματέα.
Έργο της Επιτροπής Εξεταστικού Κέντρου Ειδικών Εξετάσεων είναι η οργάνωση του Εξεταστικού Κέντρου, η
εποπτεία και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την
ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων στο
εξεταστικό κέντρο ευθύνης της.
Ειδικότερα: Α. Για το μάθημα της «Μουσικής Αντίληψης
και Γνώσης» έργο της Επιτροπής είναι η κατανομή των
επιτηρητών στις αίθουσες εξετάσεων, η αναπαραγωγή
των θεμάτων σε φωτοαντίγραφα, ο έλεγχος της πιστής
και ακριβούς αναπαραγωγής των θεμάτων και η διανομή τους στους εξεταζόμενους, η άμεση ενημέρωση του
Επόπτη και της Κεντρικής Επιτροπής Ειδικών Εξετάσεων
για οποιοδήποτε σοβαρό ζήτημα προκύψει στο εξεταστικό κέντρο, η εποπτεία και ο έλεγχος των επιτηρητών και η γνωστοποίηση των παρατηρήσεων της στον
Επόπτη εξετάσεων, η συγκέντρωση και αποστολή των
γραπτών δοκιμίων προς την οικεία Διεύθυνση ΔΕ ή το
οικείο Βαθμολογικό Κέντρο.
Για τις αρμοδιότητες των επιτηρητών, τη διαβίβαση
των θεμάτων, τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων και
γενικά τη διαδικασία των εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για
τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου.
Με απόφαση του προϊσταμένου της οικείας Διεύθυνσης ΔΕ στην επιτροπή κάθε εξεταστικού κέντρου για το
μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» ορίζεται και
παρευρίσκεται ως ειδικός Επόπτης των εξετάσεων μέλος ΔΕΠ των πανεπιστημίων ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ αντίστοιχης
ή συναφούς ειδικότητας με το εξεταζόμενο μάθημα ή
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) κλάδου ΠΕ 79 ή
καθηγητής ΔΕ του κλάδου ΠΕ 79.01 κατά προτεραιότητα
με βαθμό Α', ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον ακουστικό
έλεγχο κατά την λήψη και αναπαραγωγή των ηχητικών
θεμάτων της εξέτασης.
Β. Για το μάθημα της «Μουσικής Εκτέλεσης και Ερμηνείας» έργο της Επιτροπής είναι η κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου για εξετάσεις, η κατανομή των υποψηφίων
στην αίθουσα αναμονής του σχολείου, η παραλαβή των
τετραδίων από τους Προέδρους των Επιτροπών Εξεταστών-Βαθμολογητών του άρθρου 8 της παρούσας, η
καταχώριση και ο έλεγχος των βαθμολογιών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Οι επιτηρητές μεριμνούν για τη σωστή αναγραφή
των στοιχείων στο τετράδιο του υποψηφίου, ελέγχουν
με βάση το δελτίο εξεταζόμενου και μεριμνούν για την
ασφαλή παραμονή των υποψηφίων στις αίθουσες αναμονής μέχρι να παρουσιαστούν στο χώρο εξέτασης.
Για τις υποχρεώσεις των εξεταζόμενων και γενικά τη
διαδικασία των εξετάσεων εφαρμόζονται ανάλογα οι
αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις
πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου.
Δεν μπορεί να μετέχει στην Επιτροπή Εξεταστικού Κέντρου ή στην οικεία ομάδα επιτηρητών σύζυγος υποψηφίου και γενικά όποιος έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που
εξετάζεται στο κέντρο αυτό.
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Άρθρο 5
Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1. Οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εμπίπτουν στις διατάξεις της αριθμ.
Φ253/155439/Β6/2009 (Β΄ 2544) ΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά
περίπτωση, εξετάζονται στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω
Υπουργικής Απόφασης.
2. Οι υποψήφιοι της προηγούμενης παραγράφου για
εισαγωγή στα εν λόγω Τμήματα και ειδικότερα για την
εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»
υποβάλλουν τη σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα
προβλεπόμενα πιστοποιητικά στο χρονικό διάστημα
υποβολής της Αίτησης- Υπεύθυνης δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Οι σχετικές αιτήσεις
μαζί με τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά διαβιβάζονται
μέσω του αρμόδιου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα αντίστοιχα Βαθμολογικά Κέντρα όπου λειτουργούν Επιτροπές Εξέτασης των ανωτέρω υποψηφίων.
3. Όσοι υποψήφιοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου
υπέβαλαν αίτηση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, εξετάζονται στο μάθημα της «Μουσικής Αντίληψης
και Γνώσης» σε εξεταστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης,
που ορίζεται με υπουργική απόφαση.
Όσοι υποψήφιοι της παρ.1 του παρόντος άρθρου υπέβαλαν αίτηση σε Λύκεια των υπόλοιπων Περιφερειακών
Διευθύνσεων της χώρας εξετάζονται στο μάθημα της
«Μουσική Αντίληψη και Γνώση» σε εξεταστικό κέντρο
της Αττικής που ορίζεται με Υπουργική Απόφαση.
4. Η εξέταση των υποψηφίων της παρ.1 του παρόντος
άρθρου για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» πραγματοποιείται στα ίδια εξεταστικά κέντρα και
με τον ίδιο τρόπο, όπως και για τους λοιπούς υποψηφίους.
Άρθρο 6
Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε)
1. Τη γενική ευθύνη για την κανονική και αδιάβλητη
διεξαγωγή των εξετάσεων στα μαθήματα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
έχει η Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εξετάσεων (Κ. Ε.Ε. Ε)
η οποία ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και θρησκευμάτων. Ειδικότερα
η εν λόγω Επιτροπή εποπτεύει και κατευθύνει στο έργο
τους όλες τις επιτροπές και τα άλλα αρμόδια όργανα,
παρέχοντας τις αναγκαίες οδηγίες και αντιμετωπίζοντας
κάθε αναφυόμενο ζήτημα γενικού ή ειδικού χαρακτήρα.
Επιλέγει και εγκρίνει τα θέματα για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», ενώ παρέχει διευκρινίσεις
για θέματα που τυχόν προκύπτουν στις εξεταστικές
επιτροπές κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική
Εκτέλεση και Ερμηνεία». Παρατείνει, αν κρίνει σκόπιμο,
τη διάρκεια εξέτασης των μαθημάτων. Μεριμνά για τη
μεταβίβαση των θεμάτων του μαθήματος «Μουσική
Αντίληψη και Γνώση» στα εξεταστικά κέντρα με τον προ-
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σφορότερο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται το απόρρητο
αυτών, δίδει οδηγίες για την κατανομή της βαθμολογίας
στις επί μέρους ερωτήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της
αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (Β΄ 504) ΥΑ και παρακολουθεί την καλή και ορθή εκτέλεση των καθηκόντων
των βαθμολογητών ή αναβαθμολογητών. Εποπτεύει και
παίρνει, κατά την κρίση της, κάθε μέτρο για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, μέχρι την
ανακοίνωση της βαθμολογίας των μαθημάτων αυτών.
2. Η Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε)
για την εξέταση των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη
και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» είναι
επταμελής (7) και συγκροτείται από: α) πέντε (5) μέλη
ΔΕΠ ή ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ομότιμους καθηγητές μουσικών
γνωστικών αντικειμένων ή ΣΕΕ κλάδου ΠΕ79 ή καθηγητές κλάδου ΠΕ79.01 καθώς και από τον προϊστάμενο
της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων και τον
προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ή άλλους διοικητικούς υπάλληλους των
αντίστοιχων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας με βαθμό Α' και κατηγορίας ΠΕ. Από τα μέλη ΔΕΠ ή
ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ ή ομότιμους καθηγητές μουσικών γνωστικών
αντικειμένων ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος
της Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής.
β) τη γραμματεία η οποία αποτελείται από το γραμματέα και μέχρι πέντε (5) βοηθούς γραμματείς από εκπαιδευτικούς Δ.Ε. ή διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Η Κ.Ε.Ε.Ε. συνεδριάζει σε απαρτία όταν είναι παρόντες
ο Πρόεδρος ή ο αντιπρόεδρος και τουλάχιστον τα μισά
από τα μέλη. Με απόφαση του προέδρου της Κ.Ε.Ε.Ε.,
ορίζονται μέχρι δέκα (10) υπάλληλοι του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για υποβοήθηση του
έργου της επιτροπής.
Δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Ε.. όποιος έχει
σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο. Επίσης,
δεν μπορεί να συμμετέχει στην Κ.Ε.Ε.Ε., όποιος προετοιμάζει μαθητές για τις εξετάσεις των εν λόγω μαθημάτων
ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι
των μαθημάτων αυτών, καθώς επίσης και όποιος είναι
συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι
συναφές με το εξεταζόμενο μάθημα. Για την ύπαρξη ή
μη κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.
Άρθρο 7
Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών
για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση
και Ερμηνεία» δημιουργείται Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών, στο οποίο μπορούν να συμμετέχουν μέλη
ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, θεωρίας, διεύθυνσης, ερμηνευτές μουσικών οργάνων και φωνητικής καθώς και ΣΕΕ ΠΕ79, καθηγητές
μουσικής ΠΕ79.01 των παραπάνω ειδικοτήτων όλων των
μουσικών κατευθύνσεων (Λόγιας Δυτικής Μουσικής,
Τζαζ, Παραδοσιακής, Λαϊκής, Σύγχρονης και Βυζαντινής).
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Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν μόνιμα ή με σχέση
αορίστου χρόνου μέλη των Κρατικών Ορχηστρών (ΚΟΘ,
ΚΟΑ, Λυρικής, ΕΡΤ).
Η δημιουργία του Μητρώου γίνεται μετά από σχετική
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στην συνέχεια, εφόσον οι υποψήφιοι εξεταστές-βαθμολογητές
επιμορφωθούν, καταρτίζεται και κυρώνεται από τον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η τελική μορφή του Μητρώου μέσα από το οποίο μπορούν να
επιλέγονται τα μέλη των Τριμελών Επιτροπών Εξέτασης
του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» του
άρθρου 8 της παρούσας.
Άρθρο 8
Επιτροπές Εξεταστών-Βαθμολογητών
του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
Αρμόδιες για την εξέταση των υποψηφίων στο μάθημα
«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» είναι Επιτροπές που
αποτελούνται από τρία μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ γνωστικών
αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, θεωρίας, διεύθυνσης,
ερμηνευτές μουσικών οργάνων και φωνητικής καθώς και
ΣΕΕ ΠΕ79 και καθηγητές μουσικής ΠΕ79.01 κατά προτίμηση βαθμού Α', των παραπάνω ειδικοτήτων όλων των
μουσικών κατευθύνσεων (Λόγιας Δυτικής Μουσικής,
Τζαζ, Σύγχρονης, Παραδοσιακής, Λαϊκής και Βυζαντινής).
Επιπλέον μπορούν να συμμετέχουν μόνιμα ή με σχέση
αορίστου χρόνου μέλη των Κρατικών Ορχηστρών (ΚΟΘ,
ΚΟΑ, Λυρικής, ΕΡΤ).
Με Υπουργική Απόφαση ορίζονται οι Επιτροπές αυτές
ανά εξεταστικό κέντρο. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
για κάθε Τριμελή Επιτροπή ο Πρόεδρος ο οποίος είναι
κατά προτίμηση μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΣΕΕ ΠΕ79 ή καθηγητής μουσικής ΠΕ79.01 των ειδικοτήτων όλων των
μουσικών κατευθύνσεων (Λόγιας Δυτικής Μουσικής,
Τζαζ, Σύγχρονης, Παραδοσιακής, Λαϊκής και Βυζαντινής). Στην περίπτωση που η επιτροπή αποτελείται μόνο
από καθηγητές ΠΕ79.01 ως Πρόεδρος ορίζεται ένας εξ
αυτών. Ο Πρόεδρος ορίζει στη συνέχεια τη σειρά με την
οποία θα βαθμολογήσουν οι εξεταστές-βαθμολογητές.
Κάθε Τριμελής Επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και
βαθμολόγηση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και
Ερμηνεία» σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.1 του
αρ.3 της αριθμ. Φ.253/23170/Α5/2019 (Β' 504) ΥΑ. Οι
τρείς εξεταστές-βαθμολογητές υποχρεούνται να βαθμολογήσουν την ερμηνεία των υποψηφίων στον ειδικό
χώρο του τετραδίου του υποψηφίου.
Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ορίζεται για κάθε Τριμελή Επιτροπή
εξέτασης-βαθμολόγησης του παρόντος άρθρου 8 ένας
Επιμελητής εξεταστικής διαδικασίας. Έργο του Επιμελητή εξεταστικής διαδικασίας είναι η παραλαβή από
την Επιτροπή Εξέτασης της ονομαστικής κατάστασης
εξεταζόμενων για την Τριμελή Επιτροπή, ο έλεγχος των
ατομικών στοιχείων των υποψηφίων, η επικόλληση της
αδιαφανούς ταινίας κατά τη παράδοση του τετραδίου
από τον υποψήφιο και στη συνέχεια η συνοδεία του υποψηφίου προς και από την αίθουσα εξέτασης.
Ο πρώτος βαθμολογητής αναγράφει τον βαθμό στον
ειδικό χώρο του τετραδίου, υπογράφει στην ειδική θέση,
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και αφού καλύψει με αδιαφανές χαρτί τον βαθμό του, παραδίδει το τετράδιο στον επόμενο εξεταστή ο οποίος αφού
αναγράψει τον βαθμό στον ειδικό χώρο του τετραδίου,
υπογράφει στην ειδική θέση, και αφού καλύψει με αδιαφανές χαρτί το βαθμό του, παραδίδει το τετράδιο στον τρίτο
βαθμολογητή, ο οποίος αναγράφει με στυλό το βαθμό στον
ειδικό χώρο, υπογράφει στην ειδική θέση και παραδίδει το
τετράδιο στον πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής.
Οι τρείς εξεταστές-βαθμολογητές υποχρεούνται να
βαθμολογήσουν την ερμηνεία των υποψηφίων και αφού
αφαιρεθεί ο μικρότερος βαθμός υπολογίζεται ο μέσος
όρος των άλλων δύο.
Στο τέλος της εξέτασης όλων των παρόντων υποψηφίων που αναγράφονται στην ονομαστική κατάσταση της
Τριμελούς Επιτροπής παραδίδονται όλα τα τετράδια από
τον Πρόεδρο της Τριμελούς Επιτροπής στον Πρόεδρο
του Εξεταστικού Κέντρου των ειδικών εξετάσεων.
Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Υποψηφίων
Οι υποψήφιοι που προσέρχονται για εξέταση στο
μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» θα πρέπει
να φέρουν μαζί τους τα μουσικά όργανα στα οποία θα
εξεταστούν, εκτός από τα μουσικά όργανα πιάνο και
κρουστά ευρωπαϊκά (κλασσικά -σύγχρονα), τα οποία
θα υπάρχουν στο χώρο εξέτασης τους. Οι υποψήφιοι
κατά την εξέταση τους δεν θα πρέπει να φέρουν μαζί
τους παρτιτούρες και κινητά τηλέφωνα.
Άρθρο 10
Διαδικασία εξέτασης Υποψηφίων
Α. Για την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Αντίληψη
και Γνώση» θα διανεμηθούν στους υποψηφίους τα θέματα που αφορούν και τα δύο αντικείμενα ταυτόχρονα,
δηλαδή «Μουσική Αντίληψη» και «Μουσική Γνώση», τα
οποία θα περιλαμβάνουν 4 ομάδες ερωτημάτων. Ανακοινώνεται κατ' αρχάς στους υποψηφίους η διαδικασία
και ο τρόπος εξέτασης, αν δεν τους έχει διανεμηθεί εκ
των προτέρων σχετικό έντυπο οδηγιών.
Κατά την εξέταση του πρώτου μέρους εξετάζεται το
αντικείμενο «Μουσική Αντίληψη» διάρκειας 30' λεπτών
και στην συνέχεια εξετάζεται το δεύτερο μουσικό αντικείμενο που αφορά τη «Μουσική Γνώση» διάρκειας δύο
(2) ωρών. Κατά την εξέταση και των δύο μουσικών αντικειμένων ο υποψήφιος καλείται να γράψει στο τετράδιο
τις απαντήσεις, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής
Επιτροπής των Εξετάσεων.
Β. Κατά την εξέταση του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» ο υποψήφιος αφού γίνει πρώτα ο
έλεγχος των προσωπικών του στοιχείων στο τετράδιο,
τα οποία και θα επικαλυφθούν από τον Επιμελητή εξεταστικής διαδικασίας με το αδιαφανές αυτοκόλλητο, στη
συνέχεια εισέρχεται στο χώρο εξέτασης συνοδεία αυτού
και τότε ξεκινά η εξέταση.
Άρθρον 11
Επιτροπή Βαθμολογικών Κέντρων μαθήματος
«Μουσική Αντίληψη και Γνώση»
1. Για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων του
μουσικού μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»
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λειτουργούν Βαθμολογικά Κέντρα (Β.Κ.). στην Αθήνα και
Θεσσαλονίκη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Με την ίδια απόφαση γίνεται η κατανομή των γραπτών στα Β.Κ.
2. Σε κάθε Βαθμολογικό Κέντρο συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Επιτροπή του Βαθμολογικού Κέντρου (Ε.Β.Κ.), την
οποία αποτελούν:
α) Ένα (1) μέλος ΔΕΠ των Πανεπιστημίων, ή μέλος ΕΕΠ
ή ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, ή
μουσικού συνόλου θεωρίας, διεύθυνσης, ή ΣΕΕ ΠΕ79 ή
καθηγητής ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 με βαθμό Α', ως Πρόεδρος.
β) Δύο (2) τουλάχιστον μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή
ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης,
ή μουσικού συνόλου, θεωρίας, διεύθυνσης, ή ΣΕΕ ΠΕ79 ή
καθηγητής ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01 ως μέλη, εκ των οποίων,
ο ένας ορίζεται ως Αντιπρόεδρος.
Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Γραμματέας και μέχρι
δύο (2) βοηθοί γραμματείς, από εκπαιδευτικούς λειτουργούς της Δ.Ε.
3. Με απόφαση της Επιτροπής Β.Κ. συγκροτούνται οι
ομάδες βαθμολογητών και οι αναβαθμολογητές από
μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων ή μέλη ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ γνωστικών αντικειμένων μουσικής σύνθεσης, θεωρίας, διεύθυνσης, ή ΣΕΕ ΠΕ79 ή καθηγητές ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01.
Κάθε ομάδα βαθμολόγησης είναι αρμόδια για τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με τις οδηγίες
της οικείας επιτροπής του Βαθμολογικού Κέντρου ή της
Κ.Ε.Ε.Ε.
Ο αριθμός των ομάδων βαθμολογητών και αναβαθμολογητών καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των
γραπτών δοκιμίων που πρέπει να βαθμολογηθούν,
ώστε ο καθένας να μην βαθμολογήσει περισσότερα
από διακόσια (200) γραπτά δοκίμια, από τα οποία εκατό
(100) σε πρώτη διόρθωση και εκατό (100) σε δεύτερη.
Ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να αναβαθμολογήσει
περισσότερα από εκατό (100) γραπτά δοκίμια.
4. Με απόφαση του προέδρου της Ε. Β. Κ. ορίζονται οι
απαραίτητοι υπάλληλοι από το εκπαιδευτικό, διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό για επικουρία του έργου της
Ε.Β.Κ., καθώς και δύο (2) άτομα για τον καθαρισμό των
χώρων του Β.Κ.
Δεν μπορεί να συμμετέχει στην οικεία επιτροπή Β.Κ. ή
στις ομάδες βαθμολόγησης ή να ορίζεται ως βαθμολογητής ή αναβαθμολογητής όποιος έχει σύζυγο υποψήφιο ή
σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ αγχιστείας» μέχρι και
τρίτου βαθμού με υποψήφιο του μαθήματος του οποίου
τα γραπτά βαθμολογούνται στο οικείο Β.Κ. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.
5. Για τις αρμοδιότητες των Επιτροπών των Β.Κ., τη
βαθμολογική κλίμακα, τη βαθμολόγηση αναβαθμολόγηση και γενικά τη διαδικασία βαθμολόγησης των
γραπτών δοκιμίων τον γραπτό βαθμό του μαθήματος,
την ηλεκτρονική του καταχώριση και την αναγωγή του
στην εικοσάβαθμη κλίμακα, εφαρμόζονται ανάλογα οι
αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά από τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
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Μετά τη λήξη της βαθμολόγησης και του ελέγχου για
τη σωστή ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμών, τα αποκόμματα και τα στελέχη των τετραδίων παραδίδονται
στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ από την οποία ταξινομούνται και
φυλάσσονται μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους,
οπότε και καταστρέφονται.
Άρθρο 12
Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία
και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
1. Για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση», συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Βαθμολογικού Κέντρου Επιτροπή Εξέτασης των υποψηφίων με
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την οποία
αποτελούν:
α) Ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύματος ο αντιπρόεδρος της Ε.Β.Κ., ως Πρόεδρος.
β) Τρεις (3) ΣΕΕ ΠΕ 79 ή καθηγητές ΔΕ κλάδου ΠΕ79.01
ως μέλη, εκ των οποίων οι δύο ως εξεταστές-βαθμολογητές και ο τρίτος ως αναβαθμολογητής.
Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται με την ίδια απόφαση εκπαιδευτικός Δ. Ε. ή διοικητικός υπάλληλος. Όταν οι
εξεταζόμενοι είναι περισσότεροι από είκοσι (20) μπορεί
να ορίζεται και ένας βοηθός γραμματέας για κάθε είκοσι
(20) επιπλέον εξεταζόμενους.
Με απόφαση του Προέδρου του Β.Κ. ορίζεται επίσης
ο αναγκαίος αριθμός επιτηρητών σε κάθε αίθουσα όπου
εξετάζονται υποψήφιοι στο μάθημα αυτό.
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι
από πέντε (5) στο εξεταζόμενο μάθημα, με απόφαση
του ο Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να αυξάνει τον
αριθμό των μελών εξεταστών-βαθμολογητών και αναβαθμολογητών, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων.
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες παρευρίσκεται
ιατρός του δημοσίου ή ιδιώτης ιατρός, ο οποίος ορίζεται με Απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μετά από
εισήγηση του οικείου Προϊσταμένου Διεύθυνσης Δ.Ε.
για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε έκτακτης ανάγκης
των εξεταζόμενων. Ο οριζόμενος ιατρός οφείλει να είναι
παρών μισή τουλάχιστον ώρα πριν από την έναρξη των
εξετάσεων και να παραμείνει σε όλη τη διάρκεια των
εξετάσεων.
2. Κάθε επιτροπή έχει ως έργο την εξέταση και τη βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση στο μάθημα «Μουσική
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Αντίληψη και Γνώση» των υποψηφίων που ανήκουν στην
κατηγορία των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 5 της παρούσας απόφασης και των οποίων οι αιτήσεις με τα σχετικά δικαιολογητικά έχουν διαβιβαστεί σ' αυτήν από την αρμόδια
Διεύθυνση Δ.Ε. στην περιφέρεια της οποίας ανήκει το
λύκειο, στο οποίο ο υποψήφιος έχει υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις. Η εξέταση γίνεται με τον
προσφορότερο κατά την κρίση της επιτροπής τρόπο,
γραπτά ή προφορικά, ή γραπτά και προφορικά, ανάλογα
με την ιδιαιτερότητα κάθε υποψηφίου.
Στο γραπτό δοκίμιο κάθε εξεταζόμενου σημειώνεται ο
τρόπος εξέτασης του υποψηφίου και υπογράφεται από
τους εξεταστές και τον Πρόεδρο ή το γραμματέα της επιτροπής. Κατά τη προφορική εξέταση παρευρίσκεται και
ο αναβαθμολογητής, για να αξιολογήσει τον υποψήφιο
σε περίπτωση διαφοράς βαθμολογίας.
Δεν μπορεί να συμμετέχει στην επιτροπή όποιος έχει
σύζυγο υποψήφιο ή σχέση συγγένειας «εξ αίματος ή εξ
αγχιστείας» μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που
εξετάζεται σ' αυτήν. Για την ύπαρξη ή όχι κωλύματος,
υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση.
Άρθρο 13
Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων
Για τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων για εισαγωγή
στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Εθνομουσικολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου εφαρμόζονται οι
αντίστοιχες διατάξεις πρόσβασης στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση που ισχύουν για τους υποψηφίους ΓΕΛ και
ΕΠΑΛ και αφορούν την συγκέντρωση βαθμολογιών, την
υποβολή δήλωσης προτίμησης μηχανογραφικού δελτίου, τη βεβαίωση συμμετοχής, την έκδοση αποτελεσμάτων και τη διαδικασία εγγραφής. Η ισχύς της παρούσας
απόφασης ξεκινά από το σχολικό έτος 2018-2019 και
εφεξής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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