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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

9 Μαΐου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4/141050/
ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) υπουργικής απόφασης
περί του καθορισμού των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της
B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά
το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 9 του
ν. 4692/2020 (Α’ 111).

2

Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου.

3

Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας, κατά τις
τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά στην Π.Ε. Κοζάνης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ4/50808/Δ4
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ4/141050/
ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) υπουργικής απόφασης
περί του καθορισμού των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της
B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης αυτών κατά
το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου 9 του
ν. 4692/2020 (Α’ 111).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193),
(β) των άρθρων 9 και 138 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),
(γ) του Κεφ. Γ’ του Μέρους Ε’ του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του

Αρ. Φύλλου 2241

Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70) και ιδίως της περ. β’
της παρ. 10 του άρθρου 100, καθώς και της παρ. 6 του
άρθρου 117, της παρ. 3 του άρθρου 121, του άρθρου
124 και της παρ. 6 του άρθρου 126,
(δ) των παρ. 1, 2 και της υποπερ. αα της περ. α της
παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 118),
(ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) και διατηρήθηκε
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019
(Α’ 133),
(στ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
(ζ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
(η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
(θ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
(ι) του π.δ 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
2. 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).
3. Την υπό στοιχεία Φ4/72379/Δ4/09-05-2019 απόφαση
της Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Καθορισμός “Γραπτώς εξεταζόμενων” και “μη εξεταζόμενων μαθημάτων” των ΕΠΑ.Λ. και τρόπου εξέτασης και
αξιολόγησης των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. κατά τη διάρκεια
των τετραμήνων και στις προαγωγικές, απολυτήριες και
πτυχιακές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. -Οργάνωση προαγωγικών,
απολυτήριων και πτυχιακών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ.» (Β’ 1675).
4. Την υπ’ αρ. 21/19-04-2022 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
5. Την υπό στοιχεία Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021
(Β’ 5197) απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρη-
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σκευμάτων «Καθορισμός των “Γραπτώς Εξεταζόμενων”
μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των
ΕΠΑ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου
αξιολόγησης αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει
του άρθρου 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111).
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/197/48598/Β1/29-04-2022 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση του 2ου εδαφίου της υποπερ. 2 «Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου» της περ. 5 «Μαθήματα Τομέα» του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Φ4/141050/
ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) υπουργικής απόφασης περί του
καθορισμού των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων
στις προαγωγικές εξετάσεις της B’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. στο
πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας ύλης και του τρόπου αξιολόγησης
αυτών κατά το σχολικό έτος 2021-22, βάσει του άρθρου
9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), αναφορικά με το χρονικό
περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου και την αντίστοιχη αναφερόμενη διάταξη.
Συγκεκριμένα, το χρονικό περιθώριο εξέτασης των μαθημάτων σχεδιαστικού περιεχομένου τροποποιείται από
δύο (2) σε τρεις (3) ώρες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
παρ. 2 του άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70). Βάσει
των ανωτέρω το 2ο εδάφιο της υποπερ. 2 της περ. 5 του
άρθρου 2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης
διαμορφώνεται ως εξής:
«Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό περιθώριο των τριών (3) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2 του
άρθρου 124 του ν. 4610/2019 (Α’ 70).».
Κατά συνέπεια, η περ. 5 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία
Φ4/141050/ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) υπουργικής απόφασης περί του τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων
Τομέα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν χαρακτηριστεί ως
«Γραπτώς Εξεταζόμενα» διαμορφώνεται ως ακολούθως:
5. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ
Ο τρόπος και το κριτήριο αξιολόγησης για τα γραπτώς
εξεταζόμενα μαθήματα της Β’ τάξης ΕΠΑ.Λ. που έχουν
καθοριστεί ανά Τομέα, περιλαμβάνει τέσσερα (4) ισόβαθμα θέματα, που βαθμολογούνται με 25 μονάδες το
καθένα. Το πρώτο και το τρίτο θέμα ορίζονται από τους/
τις διδάσκοντες/-ουσες το μάθημα. Το δεύτερο και το
τέταρτο θέμα λαμβάνονται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων.
Συγκεκριμένα, η εξέταση των μαθημάτων Τομέα
που έχουν χαρακτηριστεί ως «γραπτώς εξεταζόμενα»
σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας και τους πίνακες του παραρτήματος Ι της υπό στοιχεία Φ4/72379/
Δ4/09.05.2019 (Β’ 1675) υπουργικής απόφασης, πραγματοποιείται ως εξής:
1. Θεωρητικά μαθήματα και θεωρητικό μέρος μεικτών
μαθημάτων: Τα θέματα της γραπτής εξέτασης ταξινομούνται σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει
ερωτήσεις που μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα
με σκοπό τον έλεγχο της κατανόησης της διδαχθείσας
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ύλης. Η δεύτερη ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει ασκήσεις εφαρμογών ή και προβλήματα ή άλλα ερωτήματα
ή μελέτες περίπτωσης με σκοπό τον έλεγχο της κριτικής
σκέψης των μαθητών/τριών καθώς και της ικανότητας
εφαρμογής της αποκτηθείσας γνώσης. Η βαθμολογία
κατανέμεται κατά 50% στην πρώτη ομάδα και κατά 50%
στη δεύτερη.
2. Μαθήματα Σχεδιαστικού Περιεχομένου: Τα μαθήματα σχεδιαστικού περιεχομένου «Οικοδομικό Σχέδιο»
του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος
και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, «Γραμμικό Σχέδιο» και
«Ελεύθερο Σχέδιο» του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών,
εξετάζονται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 (Β’ 1675)
για την τελική γραπτή εξέταση κατά τις προαγωγικές,
απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις. Η εξέταση θα είναι προσαρμοσμένη στο χρονικό περιθώριο των τριών
(3) ωρών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 124 του
ν. 4610/2019 (Α’ 70).
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Φ4/141050/
ΓΔ4/04-11-2021 (Β’ 5197) απόφαση της Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Φ4/157614/Δ4/03-12-2021 (Β’ 5824)
όμοιά της.
Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει
από το σχολικό έτος 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Μαΐου 2022
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. 49210/Ν1
(2)
Ανάκληση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. 2 της υποπαρ. Θ4 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Eπείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222).
2. Την υπό στοιχεία 1454/N1/8-1-2020 (Β’ 264) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
3. Το υπ’ αρ. 2453467/5-10-2021 έγγραφο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, σύμφωνα με το οποίο
ανακοινώνεται η κατάργηση της εταιρείας «ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ
Ε.- ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ Π. Ο.Ε.».
4. Το υπ’ αρ. 3166/14-4-2022 έγγραφο της ΔΠΕ Δ’ Αθήνας.
5. Την από 31-8-2021 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόμενου.
6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
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7. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
8. 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).
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Ανακαλούμε την υπό στοιχεία 1454/N1/8-1-2020
(Β’ 264) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου, ιδιοκτησίας της καταργηθείσας εταιρείας «ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ Ε. - ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ Π. Ο.Ε.», που λειτουργούσε επί της
Λ. Ποσειδώνος 51 στη Γλυφάδα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Μαΐου 2022
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. οικ. 67340
(3)
Ορισμός ημερών υποχρεωτικής αργίας, κατά τις
τοπικές εορτές, για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά στην Π.Ε. Κοζάνης.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Την υπ’ αρ. 6405/19-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής
Μακεδονίας «Οργανισμός Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β’ 563).
3. Τα άρθρα 60 και 63 του ν. 4808/2021 «Για την
Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής
«Επιθεώρηση Εργασίας» -Κύρωση της Σύμβασης 190
της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη
της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας
και της Υγείας στην Εργασία -Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής
ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).
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4. Το άρθρο 46 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων
εργασίας συνδικαλιστών δικαιωμάτων, υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών
προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
5. Το β.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και
Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» (Α’ 179).
6. Το υπ’ αρ. 11079/26-1-2022 έγγραφο «Προτάσεις
για τοπικές αργίες» προς τους Εμπορικούς Συλλόγους
της Π.Ε. Κοζάνης.
7. Το υπ’ αρ. 371/1-2-2022 έγγραφο/πρόταση του
Εμπορικού Συλλόγου Εορδαίας.
8. Την από 11-3-2022 απάντηση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, του Εμπορικού Συλλόγου Σερβίων.
9. Την από 14-4-2022 απάντηση μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, του Εμπορικού Συλλόγου Σιάτιστας.
10. Την από 26-4-2022 έγγραφο/πρόταση, του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας, αποφασίζουμε:
Τον ορισμό ημερών υποχρεωτικής αργίας για όλες
τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι
οποίες θα παραμείνουν κλειστές, ως κατωτέρω:
1. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων
της Δημοτικής Κοινότητας Κοζάνης της Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Κοζάνης, η 6η Δεκεμβρίου, ως ημέρα
εορτής του πολιούχου αγίου, καθώς και η 11η Οκτωβρίου, ως ημέρα απελευθέρωσης της πόλης.
2. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων
της Δημοτικής Κοινότητας Πτολεμαΐδας της Δημοτικής
Ενότητας Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας, η 29η Αυγούστου, ως ημέρα εορτής του πολιούχου αγίου, καθώς και
η 15η Οκτωβρίου, ως ημέρα απελευθέρωσης της πόλης.
3. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Σερβίων της Δημοτικής
Ενότητας Σερβίων του Δήμου Σερβίων, η 7η Ιουλίου,
ως ημέρα εορτής του πολιούχου αγίου, καθώς και η 10η
Οκτωβρίου, ως ημέρα απελευθέρωσης της πόλης.
4. Για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Κοινότητας Σιάτιστας της Δημοτικής
Ενότητας Σιάτιστας του Δήμου Βοΐου, η 26η Οκτωβρίου,
ως ημέρα εορτής του πολιούχου αγίου καθώς και η 4η
Νοεμβρίου, ως ημέρα απελευθέρωσης της πόλης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 4 Μαΐου 2022
O Περιφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2241/09.05.2022

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.

*02022410905220004*

