
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Φ23/35437/Δ4 
Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελματικών δικαι-

ωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων που 

αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα 

επαγγελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων 

τίτλων ειδικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοι-

χων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

που έχουν ήδη απονεμηθεί με προεδρικά διατάγ-

ματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2009/1992

(Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του ν. 3879/

2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτω-

ση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νο-

μοθεσία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) «Οργάνωση και 

λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης 
και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», 
και, ιδίως, τα άρθρα 14 (παρ. 2 περ. ζ), 16 και 18, καθώς 
και το άρθρο 34 (παρ. 18), όπως ισχύουν.

2. Την παράγραφο 16 του άρθρου 11 του ν. 3879/2010 
(Α΄ 163), όπως προστέθηκε με το άρθρο 34 παρ. 18 του 
ν. 4115/2013 (Α΄ 24), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) 
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-

μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε 
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού».

8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την αριθμ. 201408/Υ1/25.11.2016 (Β΄ 3818) κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».

10. Την αριθμ. 87928/Γ1/04.06.2015 (ΥΟΔΔ 407) από-
φαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων «Λήξη της θητείας του Δ.Σ. του Εθνικού Οργα-
νισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ορισμός νέου», όπως 
ισχύει.

11. Την αριθμ. 82147/Γ1/17.05.2017 (ΥΟΔΔ 235) από-
φαση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «Ορισμός Διευθύνοντος Συμβούλου του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

12. Την αριθμ. Φ20/82041/Δ4/20.05.2016 (Β΄ 1489) 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των Τομέων και των 
Ειδικοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους.».

13. Την αριθμ. 223742/Γ1/19.12.2017 (Β΄ 4611) απόφα-
ση του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

14. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων αντιστοιχίας επαγ-
γελματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτή-
των που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

5 Μαρτίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 771

9231



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9232 Τεύχος Β’ 771/05.03.2018

γελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ει-
δικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί 
με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του 
ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτω-
ση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθε-
σία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου, όπως ανα-
φέρεται στο άρθρο 34 παρ. 18 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24).

15. Την αριθμ. ΔΠ/8204/28.02.2018 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (θέμα 2ο) κατά την 298/27.02.2018 συνε-
δρίαση του με θέμα: «Χορήγηση αντιστοιχίας επαγγελ-
ματικών δικαιωμάτων των κατόχων τίτλων ειδικοτήτων 
που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της Δευτεροβάθμιας 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα επαγ-
γελματικά δικαιώματα κατόχων αντίστοιχων τίτλων ει-
δικοτήτων προϋφιστάμενων αντίστοιχων συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχουν ήδη απονεμηθεί 
με προεδρικά διατάγματα: α) του άρθρου 6 παρ. 3 του 
ν. 2009/1992 (Α΄ 18) και β) του άρθρου 4, παρ. 9 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), καθώς και γ) με την, κατά περίπτω-
ση, κατά το χρόνο κτήσης του τίτλου, ισχύουσα νομοθε-
σία εκάστου καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργείου».

16. Την αριθμ. πρωτ. 35285/Β1/01.03.2018 εισήγηση 
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού και του προϋπολογισμού του ΝΠΙΔ «Εθνικός 
Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού» (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 

κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδι-
κότητας «Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. 
του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας «Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών» που απονεμήθηκαν 
με το π.δ. 115/2012 (Α΄ 200), καθώς επίσης και επαγ-
γελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΤΕΛ ειδικότητας «Βιομη-
χανικών Εγκαταστάσεων και Βιομηχανικής Παραγωγής» 
που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το 
άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229), όπως ισχύουν.

2. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικό-
τητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του 
Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα α) των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπου-
δών ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» που 
απονεμήθηκαν με το π.δ. 115/2012 (Α΄ 200), άρθρα 12 
και 18 και το Παράρτημα Β΄ εδάφιο (β), τον ν. 1575/1985 
(Α΄ 207) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229) και 
β) των κατόχων τίτλων ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) 
ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» που απο-
νεμήθηκαν με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), όπως ισχύουν.

3. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ειδικό-
τητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» του 
Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των κατόχων τίτλων ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006 
(Α΄ 146) ειδικότητας «Μηχανοσυνθετών Αεροσκαφών» 
που απονεμήθηκαν με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), όπως 
ισχύουν.

4. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικό-
τητας «Τεχνικός Οχημάτων» του Τομέα Μηχανολογίας 
αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατό-
χων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας 
«Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκι-
νήτου» του Τομέα Οχημάτων που απονεμήθηκαν με το 
π.δ. 113/2012 (Α΄ 198), καθώς επίσης και επαγγελματικά 
δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας 
«Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου» που απονεμή-
θηκαν με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του 
ν. 3185/2003 (Α΄ 229).

5. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδι-
κότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού 
και Κλιματισμού» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα 
με τα επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου 
ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) ειδικότητας «Ψυκτικών 
Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» που απονεμήθηκαν με 
το π.δ. 1/2013 (Α΄ 3), καθώς επίσης και επαγγελματικά 
δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας 
«Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού» του Τομέα 
Μηχανολογίας που απονεμήθηκαν με τον ν. 1575/1985 
(Α΄ 207) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229).

6. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότητας 
«Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσε-
ων και Δικτύων» του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονι-
κής και Αυτοματισμού αντίστοιχα με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006
(Α΄ 146) ειδικότητας «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων» 
του Τομέα Ηλεκτρολογίας που απονεμήθηκαν με το
π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) καθώς επίσης και επαγγελματικά 
δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότη-
τας «Εγκαταστάσεων Κτιρίων και Βιομηχανικών Χώρων» 
του Τομέα Ηλεκτρολογίας, που απονεμήθηκαν με τον
ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 18 του ν. 3185/2003 
(Α΄ 229).

7. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότη-
τας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» 
του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος 
και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αντίστοιχα με τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου 
σπουδών ειδικότητας «Σχεδιαστών Τεχνικών Έργων με 
χρήση Η/Υ» του Τομέα Κατασκευών που απονεμήθηκαν 
με το π.δ. 301/2003 (Α΄ 257).
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8. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότη-
τας «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών» 
του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αντίστοιχα με τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ 
κύκλου σπουδών ειδικότητας «Υπαλλήλων Οικονομι-
κών Υπηρεσιών» του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης 
που απονεμήθηκαν με τον ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και το
π.δ. 340/1998 (Α΄ 228).

9. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότητας 
«Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Τομέα Διοί-
κησης και Οικονομίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών 
ειδικότητας «Υπαλλήλων Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων» 
του Τομέα Οικονομίας και Διοίκησης που απονεμήθηκαν 
με τον ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και το π.δ. 340/1998 (Α΄ 228).

10. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδι-
κότητας «Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα 
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων αντίστοιχα με τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου 
σπουδών ειδικότητας «Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού» 
του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα που απονεμήθηκαν 
με το π.δ. 243/1998 (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 295/1999 (Α΄ 266) και το π.δ. 19/2001 (Α΄ 14).

11. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικό-
τητας «Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού» του Τομέα Ναυ-
τιλιακών Επαγγελμάτων αντίστοιχα με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 3475/2006 
(Α΄ 146) ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» 
του Τομέα Ναυτικού Μηχανικών, που απονεμήθηκαν με 
το π.δ. 115/2012 (Α΄ 200) (άρθρα 12 και 18), καθώς επίσης 
και επαγγελματικά δικαιώματα αντίστοιχα με τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου 
σπουδών ειδικότητας «Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού» 
του Ναυτικού και Ναυτιλιακού Τομέα που απονεμήθηκαν 
με το π.δ. 243/1998 (Α΄ 181), όπως τροποποιήθηκε με 
το π.δ. 295/1999 (Α΄ 266) και το π.δ. 19/2001 (Α΄ 14), με 
την απόφαση Ε/6742/23.03.1999 (Β΄ 416) των Υπουργών 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, με τον ν. 1575/1985 (Α΄ 207) και το άρθρο 
18 του ν. 3185/2003 (Α΄ 229).

12. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικό-
τητας «Βοηθός Νοσηλευτή» του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας-
Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βο-
ηθών Νοσηλευτών» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που 
απονεμήθηκαν με το π.δ. 210/2001 (Α΄ 165), την αριθμ. 
Υ7β/οικ.4756/09.08.2001 (Β΄ 1082) υπουργική απόφαση 
και το π.δ. 268/2003 (Α΄ 240).

13. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικό-
τητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» του Τομέα Υγείας -
Πρόνοιας - Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δι-
καιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών 
ειδικότητας «Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων» 

του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που απονεμήθηκαν με 
τις αριθμ. Π2β/οικ.2808/15.07.1997 (Β΄ 645) και Γ2β/οικ. 
1570/22.04.1999 (Β΄ 749) υπουργικές αποφάσεις.

14. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους κα-
τόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότη-
τας «Βοηθός Φαρμακείου» του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας -
Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Βο-
ηθός Φαρμακείων» του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας που 
απονεμήθηκαν με το π.δ. 72/2006 (Α΄ 73).

15. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικό-
τητας «Αισθητικής Τέχνης» του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας -
Ευεξίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου σπουδών ειδικότητας «Αι-
σθητικής Τέχνης» του Τομέα Αισθητικής - Κομμωτικής 
που απονεμήθηκαν με την αριθμ. Α5/2005/20.04.1999 
(Β΄ 749) υπουργική απόφαση.

16. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικό-
τητας «Συντήρηση Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης» του 
Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών αντίστοιχα με τα επαγγελ-
ματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου TEE Β΄ κύκλου 
σπουδών ειδικότητας «Συντήρησης Έργων Τέχνης - Απο-
κατάστασης» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, που 
απονεμήθηκαν με το π.δ. 73/2002 (Α΄ 55).

17. Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) ειδι-
κότητας «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσε-
ων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσι-
κού Αερίου» του Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα 
επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Σ. 
του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) των ειδικοτήτων «Θερμοϋ-
δραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής 
Θέρμανσης» και «Τεχνιτών Αερίου Καυσίμου (Φυσικού 
Αερίου)», αθροιστικά, τα οποία απονεμήθηκαν με το
π.δ. 112/2012 (Α΄ 197) και το π.δ. 114 (Α΄ 199).

18.«Χορηγούνται επαγγελματικά δικαιώματα στους 
κατόχους τίτλου ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ειδικότη-
τας «Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 
και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» του 
Τομέα Μηχανολογίας αντίστοιχα με τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των κατόχων τίτλου ΕΠΑ.Σ. του ν. 3475/2006 
(Α΄ 146) των ειδικοτήτων «Θερμοϋδραυλικών Εγκατα-
στάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης» και 
«Τεχνιτών Αερίου Καυσίμου (Φυσικού Αερίου)», αθροι-
στικά, τα οποία απονεμήθηκαν με το π.δ. 112/2012
(Α΄ 197) και το π.δ. 114 (Α΄ 199).

Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 1 Μαρτίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ  
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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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

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

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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