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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
6 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013
κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών
υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο
εξωτερικό» (Β’ 945).

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/
21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 121770/Η2
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013
κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών
υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται
στο εξωτερικό» (Β’ 945).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 23 του ν. 4027/2011
«Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες
διατάξεις» (Α’ 233).
2. Τον ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες
διατάξεις» (Α’ 159).
3. Τον ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(Α’ 94), και ειδικότερα την υποπαρ. Δ9 περί δαπανών
μετακινουμένων εντός και εκτός επικράτειας.

Αρ. Φύλλου 4614

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
5. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
8. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
10. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
11. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
13. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
14. Την υπό στοιχεία 112732/Α7/11.7.2019 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συντομογραφία τίτλου Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»
(Β’ 3030).
15. Την υπό στοιχεία 83046/H2/30-6-2020 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών στο εξωτερικό,
ειδικότερων προσόντων, κριτηρίων, οργάνου επιλογής
τους για τοποθέτησή τους σε σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (Τ.Ε.Γ.) της Ελληνόγλωσσης
εκπαίδευσης στο εξωτερικό» (Β’ 2687).
16. Την υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμά-
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των, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Όροι, προϋποθέσεις,
ύψος και διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που αποσπώνται στο εξωτερικό» (Β’ 945).
17. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/423/78663/Β1/1-7-2021
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία δεν
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013 κοινή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, ύψος και
διαδικασία καταβολής δαπανών μετακίνησης εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. που
αποσπώνται στο εξωτερικό» (Β’ 945) ως εξής:
1. Στα σημεία της υπ’ αρ. 2/17055/0022/8-4-2013 (Β’ 945)
κοινής υπουργικής απόφασης στα οποία αναφέρεται ο
ν. 2685/1999 (Α’ 35) εφεξής νοείται η υποπαρ. Δ.9 του
ν. 4336/2015 (Α’ 94).
2. Στο κεφάλαιο Ι η παρ. Β4 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο κυριότητας του/της Συντονιστή/στριας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή διοικητικού υπαλλήλου ή του/της συζύγου, σύμφωνα με την
υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α’ 94) σε συνδυασμό με εδ. α, παρ. 1, κοινή υπουργική απόφαση
2/56533/0022/19-10-2006 (Β’ 1535).
Επιτρέπεται η διαδοχική χρήση διαφορετικών μέσων
μεταφοράς.
Στην περίπτωση χρήσης ΙΧΕ αυτοκινήτου όταν οι
αποσπασμένοι δεν συνοδεύονται από μέλη οικογένειας, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση σύμφωνα
με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/56533/0022/19-10-2006
(Β’ 1535) κοινή υπουργική απόφαση. Η αποζημίωση αυτή
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του
αεροπορικού εισιτηρίου. Σε περίπτωση που η διαδρομή
αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση ως ανωτέρω.
Όταν οι αποσπασμένοι συνοδεύονται από μέλη οικογένειας τους, προστατευόμενα, όπως αυτά καθορίζονται
στην παρ. 5 κεφ. Α. ανωτέρω, ή δικαιούχους (συναπόσπαση συζύγων), η αποζημίωση προσαυξάνεται:
- 50% εφόσον συνοδεύονται από το/τη σύζυγο (συναποσπασμένο ή μη) ή τα τέκνα, ανεξαρτήτως αριθμού.
- 100% εφόσον συνοδεύονται από το/τη σύζυγο
(συναποσπασμένο/η ή μη) και τα τέκνα, ανεξαρτήτως
αριθμού»
3. Στο κεφάλαιο Ι στην παρ. Γ8 προστίθεται εδάφιο
ως ακολούθως:
«- προσκόμιση στοιχείων πτήσεων, οικονομικής θέσης
αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με
αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου. Για ακτοπλοϊκή μετακίνηση
προσκόμιση στοιχείων δρομολογίων, οικονομικής θέσης
αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με
αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου».
4. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ η παρ. Γ 4γ αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Τεύχος B’ 4614/06.10.2021

«γ) προσκόμιση στοιχείων πτήσεων, στη θέση που δικαιούνται αντίστοιχου προορισμού και χρονικού διαστήματος, με αναφορά κόστους, ύστερα από δειγματοληπτική αναζήτηση μέσω διαδικτύου και στην περίπτωση
που δεν υφίσταται αεροπορική σύνδεση του τόπου αναχώρησης και του τόπου προορισμού, προσκομίζεται βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για την αξία του εισιτηρίου
του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης
διαδρομής στη δικαιούμενη θέση».
Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω κοινή υπουργική
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Παιδείας και
Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. 122716/ΓΔ4
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/
21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 114).
2. Την παρ. 8 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 193), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο
89 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
3. Τον ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 167).
4. Τον ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής
Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α’ 244).
5. Το άρθρο 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
6. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
7. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
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9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
10. Την υπό στοιχεία Φ. 353.1/324/105657/Δ1/2002
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων
και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των
σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και των Συλλόγων Διδασκόντων» (Β’ 1340).
11. Την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 απόφαση
της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/536/102212/Β1/20-08-2021 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/
21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής
στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005),
ως προς την παρ. 1 του άρθρου 14, η οποία αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 14
Μαθητές/τριες από ξένα σχολεία του εξωτερικού
1.α. Μαθητές/τριες, κάτοχοι ενδεικτικού ή αποδεικτικού σπουδών ή άλλου σχετικού αποδεικτικού στοιχείου της φοίτησής τους, κατά το τρέχον διδακτικό έτος,
ξένου σχολείου που λειτουργεί στο εξωτερικό και είναι
αντίστοιχο των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
που λειτουργούν στην Ελλάδα, εγγράφονται χωρίς κατατακτήρια εξέταση, οποτεδήποτε κατά την διάρκεια
του διδακτικού έτους, αν προσκομίσουν θεωρημένα και
επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων ή σε κατώτερη, με Υπεύθυνη
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Δήλωση του κηδεμόνα. Η αντίστοιχη τάξη καθορίζεται
από τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, ο/η οποίος/α καθορίζει, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία, και το σχολείο φοίτησης σε συνεργασία με τους κηδεμόνες των μαθητών/τριών και με βασικό κριτήριο τον τόπο κατοικίας του/της μαθητή/τριας.
β. Μαθητές/τριες, υπότροφοι σε ξένο σχολείο που
λειτουργεί στο εξωτερικό, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού
προγράμματος, για το οποίο έχει εκδοθεί πρόσκληση
από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, άμα τη
επιστροφή τους στην Ελλάδα εγγράφονται απευθείας σε
αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων
και Γενικών Λυκείων, συμπεριλαμβανομένων Πρότυπων
και Πειραματικών (υπό την προϋπόθεση ότι φοιτούσαν
σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο). Η επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης και η προαγωγή του/της μαθητή/τριας στην επόμενη τάξη του ξένου σχολείου που
λειτουργεί στο εξωτερικό, αποτελεί αποδεικτικό αντίστοιχης προαγωγής στην επόμενη τάξη του ελληνικού
σχολείου. Προϋπόθεση αποτελεί η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, επίσημα μεταφρασμένων,
στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Οι υπότροφοι μαθητές/τριες, σε περίπτωση που διακόψουν τη φοίτησή τους, για οποιοδήποτε λόγο, κατά το
τρέχον διδακτικό έτος, στο ξένο σχολείο που λειτουργεί
στο εξωτερικό, εγγράφονται χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους, σε αντίστοιχη τάξη των Δημόσιων και Ιδιωτικών
Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων, που λειτουργούν στην
Ελλάδα συμπεριλαμβανομένων Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, εφόσον προσκομίσουν επίσημα μεταφρασμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Ως σχολείο φοίτησης, και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, νοείται εκείνο στο οποίο εγγράφονται σύμφωνα
με τη νόμιμη διαδικασία για το επόμενο σχολικό έτος,
πριν από την αποχώρησή τους.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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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.

*02046140610210004*

