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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αρμοδιότητες Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το σχολικό
έτος 2021-2022.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 133529/ΓΔ4/
7-8-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941).

3

Καθορισμός της δομής και του επιπέδου διάρθρωσης της Μονάδας του άρθρου 14 του ν. 4777/2021.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 120815/Η2
(1)
Αρμοδιότητες Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού στο πλαίσιο των μέτρων περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 για το σχολικό
έτος 2021-2022.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4415/2016 (Α’ 159),
β) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),

Αρ. Φύλλου 4460

ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123) και ιδίως το άρθρο
6 αυτού,
στ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/09-01-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και το γεγονός, ότι δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
4. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στις σχολικές μονάδες ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού, αποφασίζουμε:
Αναθέτουμε στους Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού την αρμοδιότητα να αποφασίζουν, για τις δομές
ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που λειτουργούν σε κάθε
χώρα της περιφέρειας του Συντονιστικού τους Γραφείου, σε συνεργασία με τις οικείες ελληνικές προξενικές
και διπλωματικές αρχές και ακολουθώντας τα ισχύοντα για τη δημόσια εκπαίδευση της εκάστοτε χώρας
υποδοχής, για τα εξής θέματα: α) την τυχόν προσωρινή
αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας σε περίπτωση παρόντος ή επικείμενου υγειονομικού κινδύνου εξαιτίας
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, β) την τυχόν
αναστολή μετακινήσεων/εκδρομών μαθητών, γ) ειδικότερα ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας
σχετικά με απουσίες των μαθητών και δ) ειδικότερα
ζητήματα που προκύπτουν εξαιτίας της πανδημίας σχετικά με την εξ αποστάσεως διδασκαλία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Σεπτεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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Αριθμ. 119814/Δ1
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 133529/ΓΔ4/
7-8-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 50/1996 «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των
εκπαιδευτικών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Α’ 45) και ιδίως την παρ. 8α
του άρθρου 16 αυτού,
β) του π.δ. 111/2016 «Τροποποίηση του π.δ. 50/1996
"Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της
δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης" (Α’ 45), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Α’ 193),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 84 του
ν. 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
άλλες διατάξεις» (Α’ 102),
γ) της περ. γ’ της παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 1351/1983
«Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις» (Α’ 56),
δ) του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87),
ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) το
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
3. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
4. Την από 17-9-2021 βεβαίωση του Προέδρου
Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (πράξη 21/17-9-2021) και την από 20-8-2021 βεβαίωση του Προέδρου Κ.Υ.Σ.Π.Ε. (πράξη 13/17-6-2021),
με τις οποίες εκφέρει τη γνώμη του για την επανακατάταξη σχολικών μονάδων σε κατηγορίες.
5. Την υπό στοιχεία 133529/ΓΔ4/7-8-2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός
δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3941), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 190318/ΓΔ4/8-11-2018
(Β’ 5065) και 103683/Δ1/25-08-2021 (Β΄ 3942) αποφάσεις.
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6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/541/102447/Β1/
20-8-2021 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Επανακατατάσσουμε σε αξιολογική κατηγορία τα παρακάτω Νηπιαγωγεία ως εξής:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Π.Ε.

ΚΩΔ.
Υ.ΠΑΙ.Θ.

ΣΧΟΛΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΥΣΠΕ

ΧΑΝΙΩΝ

9500310

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΕΛΟΥΣ
ΧΑΝΙΩΝ

ΙΑ

9270304

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Γ

ΚΟΖΑΝΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Aριθμ. πράξης 887
(3)
Καθορισμός της δομής και του επιπέδου διάρθρωσης της Μονάδας του άρθρου 14 του
ν. 4777/2021.
ΤΟ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας,
αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες
διατάξεις» (Α’ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 189
του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α’ 136).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 338/1998 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών» (Α’ 227).
4. Την υπό στοιχεία 91985/Ζ1/7.6.2019 διαπιστωτική
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών» (ΥΟΔΔ 356).
5. Την υπ’ αρ. 1/3-9-2019 πρυτανική πράξη «Καθορισμός της σειράς αναπλήρωσης Πρύτανη, τομέας ευθύνης και επιμέρους αρμοδιότητες Αντιπρυτάνεων του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών»
(Β’ 3410).
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6. Την υπό στοιχεία 105169/Ζ1/12.8.2020 διαπιστωτική
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Παράταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» (ΥΟΔΔ 650).
7. Την υπ’ αρ. 613/13.4.2021 πράξη του Πρύτανη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του τομέα ευθύνης ασφάλειας
και προστασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Διά
Βίου Εκπαίδευσης» (Β’ 1698).
8. Την από 2.3.2021 (19η συνεδρίαση) απόφαση της
Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α. «Καθορισμός της δομής και του
επιπέδου διάρθρωσης της Μονάδας του άρθρου 14 του
ν. 4777/2021».
9. Την από 6.9.2021 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΕΚΠΑ «Καθορισμός της δομής και του επιπέδου διάρθρωσης της Μονάδας του άρθρου 14 του
ν. 4777/2021»
10. Το υπ’ αρ. 59682/31.8.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ.
11. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση ευθύνης Προϊσταμένου
Τμήματος της Μονάδας Ασφαλείας και Προστασίας και
θα προκληθεί συνολική μηνιαία δαπάνη ύψους 360,56€
(επίδομα θέσης ευθύνης: 290,00€, Εργοδοτικές εισφορές:
70,56€), και συνολική ετήσια δαπάνη ύψους 4326,72€,
η οποία θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:
Τη σύσταση ανεξάρτητης δομής στο Ε.Κ.Π.Α. με τίτλο
«Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας», η οποία διαρθρώνεται σε επίπεδο αυτοτελούς Τμήματος και υπάγεται
απευθείας στον Πρύτανη ή τον Αντιπρύτανη του Ιδρύματος, στον οποίον ανατίθεται ο τομέας ασφάλειας και
προστασίας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 13 του
ν. 4777/2021.
Η ως άνω μονάδα είναι αρμόδια για την εφαρμογή
και αξιολόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφάλειας και προστασίας εντός των χώρων του
Ε.Κ.Π.Α., με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής άσκησης
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών και λοιπών
δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι., καθώς και την υποστήριξη
της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας Α.Ε.Ι. κατά την
άσκηση των αρμοδιοτήτων της.
Ειδικότερα, η Μονάδα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουργία του Ιδρύματος,
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β) τη φύλαξη των υποδομών και εγκαταστάσεων του
Ιδρύματος,
γ) την εφαρμογή του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης στο Ίδρυμα,
δ) τη στελέχωση, τη λειτουργία και την υποστήριξη
του Κέντρου Ελέγχου και Λήψης Σημάτων και Εικόνων,
ε) τον σχεδιασμό δράσεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας
του Α.Ε.Ι. για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και
προστασίας των υποδομών και του εξοπλισμού του
Ιδρύματος,
στ) την υποστήριξη του Πρύτανη ή του αρμόδιου
Αντιπρύτανη σε θέματα ασφάλειας και προστασίας,
καθώς και της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας
του άρθρου 15 του ν. 4777/2021 για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων της,
ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων
συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία
με φορείς του δημοσίου τομέα ή κοινωνικούς φορείς, με
σκοπό την ευαισθητοποίηση του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς,
καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων,
η) την τήρηση μητρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται στους χώρους του Ιδρύματος
και την εκπόνηση σχεδίων ασφάλειας και αντιμετώπισης
καταστροφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς
της Πολιτείας,
θ) τον συντονισμό και την παρακολούθηση θεμάτων
σχετικών με την υγιεινή και την καθαριότητα των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών χώρων του Ιδρύματος,
ι) την υποστήριξη των Εποπτών του Ιδρύματος σε θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της Μονάδας.
Της μονάδας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ
ή ΤΕ, με σχέση Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

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

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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

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

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

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

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

*02044602909210004*

