
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθη-
μάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για 
πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολι-
κού έτους 2020-2021.

2 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/
20.2.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄ 643) «Πρόσβαση στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετι-
κά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 
από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του 
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και με το άρθρο 
165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Φ.153/113019/Α5 
Καθορισμός πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθη-

μάτων υποψηφίων Επαγγελματικού Λυκείου για 

πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σχολι-

κού έτους 2020-2021.

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: α) των άρθρων 5 και 8 του ν. 4186/2013 

«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις διατάξεις της περ. 3 της παρ. 5 του άρθρου 25 του 
ν. 4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 235), β) του άρθρου 13 
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193) όπως αντι-
καταστάθηκε από το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (Α΄70) 

και γ) της παρ. 3 του άρθρου 43 του ιδίου νόμου όπως 
αυτή έχει συμπληρωθεί με την παρ. 10 του άρθρου 58
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 13 και 66 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε΄ του ν. 4270/
2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογι-
στικό και άλλες διατάξεις.» (Α΄143), όπως αντικαταστάθη-
κε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄110).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα.» (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

6. Την υπό στοιχεία Φ20/82041/Δ4/20.05.2016 υπουρ-
γική απόφαση«Καθορισμός των Τομέων και των Ειδι-
κοτήτων των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) του 
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και της αντιστοιχίας μεταξύ τους» 
(Β΄ 1489).

7. Το υπ΄αρ. 3870/09-07-2020 Υ.Σ. του Τμήματος Α΄ 
της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπ/σης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

8. Την από 20-08-2020 θετική εισήγηση της Τριμελούς 
Επιτροπής σχετικά με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μα-
θήματα για το σχολικό έτος 2020-2021.

9. Την υπό στοιχεία Φ1/Γ/387/110521/Β1/26-08-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υ.ΠΑΙ.Θ.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο μόνο
Για την εισαγωγή των υποψηφίων, αποφοίτων της Γ’ 

τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκεί-
ων (ΕΠΑ.Λ.) σε ποσοστά θέσεων του συνολικού αριθμού 
εισακτέων σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές κατευ-
θύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, της ΑΣΠΑΙΤΕ, 
των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (ΑΣΤΕ), 
των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, της Σχολής Αστυφυλάκων, της 
Σχολής Πυροσβεστών, της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλά-
κων και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ) καθορίζονται για το σχολικό έτος 2020-2021 δύο 
Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής Παιδείας: 
«Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά (Άλγεβρα)» και δύο 
μαθήματα ειδικότητας ως εξής:

Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα υποψηφίων Γ΄ 
Ημερησίων και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.):

1. Ο υποψήφιος του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και 
Περιβάλλοντος με ειδικότητα:

α. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής εξετάζεται στα μα-
θήματα:

i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
β. Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής εξετάζεται στα μαθή-

ματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
γ. Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών εξετάζε-

ται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
δ. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου 

εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
ii. Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
2. Ο υποψήφιος του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας 

με ειδικότητα:
α. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 

εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
β. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού 

εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
γ. Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης εξετάζεται στα 

μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
δ. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων εξετάζεται 

στα μαθήματα:
i. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ii. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Ο υποψήφιος του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημέ-

νου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού με 
ειδικότητα:

α. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής εξε-
τάζεται στα μαθήματα:

i. Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
ii. Οικοδομική
4. Ο υποψήφιος του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών με 

ειδικότητα:
α. Γραφικών Τεχνών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
ii. Τεχνολογία Υλικών
β. Αργυροχρυσοχοΐας εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
ii. Τεχνολογία Υλικών
γ. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης εξετά-

ζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
ii. Τεχνολογία Υλικών
δ. Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος εξετάζεται 

στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
ii. Τεχνολογία Υλικών
ε. Σχεδιασμού-Διακόσμησης Εσωτερικών Χώρων εξε-

τάζεται στα μαθήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
ii. Τεχνολογία Υλικών
στ. Επιπλοποιίας - Ξυλογλυπτικής εξετάζεται στα μα-

θήματα:
i. Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
ii. Τεχνολογία Υλικών
5. Ο υποψήφιος του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρο-

νικής και Αυτοματισμού με ειδικότητα:
α. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστη-

μάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 
εξετάζεται στα μαθήματα:

i. Δίκτυα Υπολογιστών
ii. Ψηφιακά Συστήματα
β. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστά-

σεων και Δικτύων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ηλεκτροτεχνία 2
ii. Ηλεκτρικές Μηχανές
6. Ο υποψήφιος, του Τομέα Μηχανολογίας με ειδικό-

τητα:
α. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατα-

σκευών εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
β. Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων 

και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου εξετά-
ζεται στα μαθήματα:

i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
γ. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλι-

ματισμού εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
δ. Τεχνικός Οχημάτων εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ
ε. Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Aεροσκαφών εξετάζεται 

στα μαθήματα:
i. Στοιχεία Μηχανών
ii. Κινητήρες Αεροσκαφών
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7. Ο υποψήφιος του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμά-
των με ειδικότητα:

α. Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού εξετάζεται στα μα-
θήματα:

i. Ναυσιπλοΐα ΙΙ
ii. Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία 

- Εφαρμογές β. Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού εξετά-
ζεται στα μαθήματα:

i. Ναυτικές Μηχανές
ii. Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - 

Εφαρμογές
8. Ο υποψήφιος του Τομέα Πληροφορικής με ειδικό-

τητα:
α. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής εξετάζεται στα 

μαθήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
β. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ εξετάζεται στα μα-

θήματα:
i. Προγραμματισμός Υπολογιστών
ii. Δίκτυα Υπολογιστών
9. Ο υποψήφιος του Τομέα Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας 

με ειδικότητα:
α. Βοηθός Νοσηλευτή εξετάζεται στα μαθήματα:
i Ανατομία - Φυσιολογία II
ii. Υγιεινή
β. Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων εξετά-

ζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία - Φυσιολογία II
ii. Υγιεινή
γ. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων εξετάζεται στα μαθή-

ματα:
i. Ανατομία - Φυσιολογία II
ii. Υγιεινή
δ. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή εξετάζεται στα μαθή-

ματα:
i. Ανατομία - Φυσιολογία II
ii. Υγιεινή
ε. Βοηθός Οδοντοτεχνίτη εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία - Φυσιολογία II
ii. Υγιεινή
στ. Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων εξετάζεται 

στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II
ii. Υγιεινή
ζ. Βοηθός Φαρμακείου εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II
ii. Υγιεινή
η. Αισθητικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II
ii. Υγιεινή
θ. Κομμωτικής Τέχνης εξετάζεται στα μαθήματα:
i. Ανατομία- Φυσιολογία II
ii. Υγιεινή
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου  2020

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

    Αριθμ. Φ.251/112720/Α5 (2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/Α5/

20.2.2020 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (Β΄ 643) «Πρόσβαση στην τριτο-

βάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχε-

τικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκεί-

ου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα 

του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70) και με 

το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167)».

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4692/2020 «Ανα-

βάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 «Ανα-

διάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοι-
πές διατάξεις» (Α΄ 193), όπως αυτό είχε αντικαταστα-
θεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) 
και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1
του ν. 4635/2019 (Α΄167), του άρθρου 4 Α του ιδίου 
νόμου, όπως προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του 
ν. 4610/2019 (Α΄70), του άρθρου 13 Γ του ιδίου νό-
μου όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 166 του 
ν. 4635/2019 (Α΄167), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
218 του ν. 4610/2019 (Α΄70), όπως αυτό αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (Α΄ 32).

3. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/20.2.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄ 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πα-
νελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και 
εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 (Α΄193), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του ν. 4610/2019 
(Α΄70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 (Α΄167)».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄121).

5. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/398/112572/Β1/31-8-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά όργανα» (Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133), αποφασίζουμε:

A. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.251/25089/
Α5/20.2.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και 
Θρησκευμάτων (Β΄ 643) «Πρόσβαση στην τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις 
πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 
και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 
(Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και με το άρθρο 165 του ν. 4635/2019 
(Α΄ 167)», ως ακολούθως:
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Άρθρο ΜΟΝΟ
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 της τροποποιούμε-

νης υπουργικής απόφασης, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για 

το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής, ο υπολογι-
σμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου 
για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές 
Κατευθύνσεις Τμημάτων, γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη 
κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελ-
λαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέ-
πονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο 
υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, 
πολλαπλασιάζεται επί δύο (2). Στη συνέχεια, στο γινόμε-
νο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών 
των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές 
βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσα-
νατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκρι-
μένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω. Το 
τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε 
υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και 
στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων που είναι 
ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα 
υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύ-
τητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανα-
τολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο 
Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

A. Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
1ο Επιστημονικό Πεδίο: ανθρωπιστικές, νομικές και 

κοινωνικές επιστήμες: 

α) Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή 
ένα κόμμα τρία (1,3) 

β) Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν 
κόμμα επτά (0,7)

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και 
Σπουδών Υγείας 

2ο Επιστημονικό Πεδίο: 
θετικές και τεχνολογικές επιστήμες.
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα 

κόμμα τρία (1,3) 
β) Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν 

κόμμα επτά (0,7) 
3ο Επιστημονικό Πεδίο επιστήμες υγείας και ζωής:
α) Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα 

κόμμα τρία (1,3)
β) Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν 

κόμμα επτά (0,7)
Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και 

Πληροφορικής 
4ο Επιστημονικό Πεδίο: επιστήμες οικονομίας και πλη-

ροφορικής:
α) Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα 

κόμμα τρία (1,3) 
β) Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν 

κόμμα επτά (0,7) 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 31 Αυγούστου 2020

Η Υπουργός 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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