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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Φεβρουαρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της
ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.

2

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Δημητρίου Μάγου, Καθηγητή α’ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 16469/ΓΔ4
(1)
Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους/τις μαθητές/τριες της
ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 104 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση του
σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 136).
2) Την υποπερ. αα) της περ. α) της παρ. 2, την υποπερ. αα) της περ. α) καθώς και την υποπερ. αα) της περ. β)
της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4142/2013 «Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.)» (Α’ 83).
3) Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
4) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
5) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

Αρ. Φύλλου 877

6) Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
7) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98),
όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
8) Την 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).
9) Την υπ’ αρ. 1/04-01-2022 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
10) Την υπό στοιχεία Φ.13/19/19-01-2022 εισήγηση
της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.
11) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Η όποια δαπάνη προκληθεί θα καλυφθεί από τον
προϋπολογισμό του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠΑΙΘ
σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «Διεξαγωγή εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους
μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης των δημοτικών σχολείων
και τους μαθητές/τριες της Γ’ Τάξης των γυμνασίων»,
κωδικό 2022ΣΕ34510000 της ΣΑΕ 0345 (MIS 5161483),
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο
των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα
από το σχ. έτος 2021-2022
1. Από το σχολικό έτος 2021-2022 διενεργούνται σε
εθνικό επίπεδο εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα για
τους/τις μαθητές/τριες της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων σε θέματα σχετικά
με τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών στα
γνωστικά αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και
των Μαθηματικών.
2. Σκοπός των ως άνω εξετάσεων είναι η εξαγωγή
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πορισμάτων, σχετικά με την πορεία υλοποίησης των
Προγραμμάτων Σπουδών και τον βαθμό επίτευξης των
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων
Εκπαίδευσης, Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και σχολικής
μονάδας. Επικεντρώνονται συγκεκριμένα στην έγκυρη και αξιόπιστη διάγνωση των γνώσεων, ικανοτήτων
και δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών σε θέματα
Γλώσσας - Κατανόησης Κειμένου και Μαθηματικών, σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα,
όπως αυτά αναφέρονται ή περιγράφονται στα σχετικά
Προγράμματα Σπουδών.
3. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι ανώνυμα και
δεν συνεκτιμώνται από τους/τις εκπαιδευτικούς κατά
την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/τριών στα
συγκεκριμένα μαθήματα.
Άρθρο 2
Οργάνωση και συντονισμός διεξαγωγής
σε εθνικό επίπεδο των εξετάσεων
διαγνωστικού χαρακτήρα
1. Για την προετοιμασία και την εποπτεία της διεξαγωγής των εξετάσεων, συγκροτείται άμισθη Επιστημονική
Επιτροπή με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, μετά
από εισήγηση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η Επιστημονική Επιτροπή διαμορφώνει το
θεωρητικό πλαίσιο, μετά από εισήγηση του Προέδρου
της, για τη διεξαγωγή των διαγνωστικών εξετάσεων και
έχει την εποπτεία (α) της σύνταξης Οδηγού με προδιαγραφές επιλογής θεμάτων και εκπόνησης ερωτημάτων
κλειστού τύπου, (β) της επιλογής θεμάτων και της διαμόρφωσης ερωτημάτων πολλαπλής επιλογής, βάσει των
προβλεπόμενων στα Προγράμματα Σπουδών διδακτικών αντικειμένων της Γλώσσας και των Μαθηματικών,
καθώς και του συνοδευτικού υλικού των εξετάσεων, και
(γ) της διαδικασίας διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων και της υποστήριξης της υλοποίησής τους.
2. Δημιουργείται Αποθετήριο Θεμάτων (Τράπεζα
Θεμάτων), με ευθύνη και Εποπτεία της Επιστημονικής
Επιτροπής, το οποίο αναρτάται σε ειδική πλατφόρμα
του ΙΕΠ. Τα θέματα παραμένουν απόρρητα μέχρι την
ώρα της εξέτασης, πλην της δημοσίευσης ενδεικτικών
θεμάτων, τα οποία ανακοινώνονται νωρίτερα από τις
εξετάσεις και είναι προσβάσιμα στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Άρθρο 3
Υλοποίηση σε εθνικό επίπεδο
των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα
σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες
1. Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, οι εξετάσεις σε
εθνικό επίπεδο υλοποιούνται σε αντιπροσωπευτικό
δείγμα μαθητών/τριών, το οποίο ορίζεται σε έως 6.000
μαθητές/τριες για τη Στ’ Δημοτικού και έως 6.000 μαθητές/τριες για τη Γ’ Γυμνασίου.
2. Οι συμμετέχουσες σχολικές μονάδες (έως και 600
στον αριθμό) επιλέγονται βάσει στρωματοποιημένης
δειγματοληψίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επι-
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στημονικής Επιτροπής, με σκοπό τη συλλογή αντιπροσωπευτικών δεδομένων για το σύνολο της χώρας και
ορίζονται με υπουργική απόφαση.
3. Ο/H Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας έχει
την ευθύνη της διενέργειας και της εποπτείας των εξετάσεων, καθώς και του ορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών
ως επιτηρητών για κάθε αίθουσα που συμμετέχει στις
εξετάσεις, εκτός της περίπτωσης των μονοθέσιων σχολείων, όπου ορίζεται ένας επιτηρητής.
4. Οι εξετάσεις διενεργούνται ταυτόχρονα στις επιλεγείσες σχολικές μονάδες σε ημέρα και ώρα που θα
οριστεί με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Την ημέρα της εξέτασης, η Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης
διενεργεί ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των θεμάτων. Τα θέματα αποστέλλονται ηλεκτρονικά και, με
ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας,
εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους/
στις μαθητές/τριες.
5. Η χρονική διάρκεια της εξέτασης ορίζεται σε 60 λεπτά ανά γνωστικό αντικείμενο, με ενδιάμεσο εσωτερικό ολιγόλεπτο διάλειμμα (10’). Προβλέπεται, επίσης, η
συμπλήρωση σύντομου ανώνυμου ερωτηματολογίου
συλλογής κοινωνικο-δημογραφικών στοιχείων από τους
μαθητές και τις μαθήτριες μετά το τέλος της εξέτασης.
6. Οι απαντήσεις των μαθητών/τριών σημειώνονται
σε ειδικά διαμορφωμένα έντυπα (απαντητικά δελτία), τα
οποία αποστέλλονται νωρίτερα στα σχολεία, σύμφωνα
με τα προαναφερόμενα.
7. Τα έντυπα των απαντήσεων των σχολικών μονάδων συγκεντρώνονται και αποστέλλονται άμεσα στο
ΙΕΠ, προκειμένου οι απαντήσεις να καταχωριστούν σε
ειδικά διαμορφωμένη βάση δεδομένων, στην οποία έχει
πρόσβαση και η Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε..
Άρθρο 4
Αξιοποίηση αποτελεσμάτων των εξετάσεων
που διενεργούνται σε εθνικό επίπεδο
διαγνωστικού χαρακτήρα
1. Την ευθύνη της επεξεργασίας των δεδομένων και
εξαγωγής των αποτελεσμάτων έχει η Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης.
2. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα αξιοποιούνται από την Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. και το ΙΕΠ
για τη διατύπωση εισηγήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για προτάσεις βελτιώσεων στα
Προγράμματα Σπουδών, στο εκπαιδευτικό υλικό, στη
διδακτική μεθοδολογία, για προσεγγίσεις συμπεριληπτικής και αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, καθώς και για
την ανάπτυξη εστιασμένων επιμορφωτικών δράσεων.
Επίσης, διαμορφώνονται και υποβάλλονται προτάσεις
για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση γενικότερα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2022
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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Αριθμ. Φ.146/15115/Ζ2
(2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Δημητρίου Μάγου, Καθηγητή α’ βαθμίδας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α’ 258),
γ. τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 109
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109
του ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα
των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουρ-
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γείων για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών
πράξεων».
2. Την υπό στοιχεία Φε.7/1816/23.4.2007 πράξη του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Γ’ 524) για
την εξέλιξη του Δημητρίου Μάγου με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική και Οικονομία των Επιχειρήσεων,
Ποσοτικές Τεχνικές» σε μόνιμη τακτική θέση βαθμίδας
Καθηγητή, μεταφερόμενης αυτοδικαίως της τακτικής
θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή.
3. Την υπ’ αρ. 112815/17.12.2021 αίτηση του Καθηγητή
Δημητρίου Μάγου για τη μεταβολή του γνωστικού του
αντικειμένου.
4. Την απόφαση της υπ’ αρ. 12/20.12.2021 Συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα Λογισμικού
και Πληροφοριακών Συστημάτων με την οποία γίνεται
ομόφωνα αποδεκτός ο προτεινόμενος τίτλος γνωστικού
αντικειμένου.
5. Την υπ’ αρ. 20/20.12.2021 απόφαση Συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με την οποία εγκρίνεται
ομόφωνα η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του
ως άνω Καθηγητή.
6. Το υπ’ αρ 1982/14-1-2022 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ. 5850/
18-1-2022) έγγραφο της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής που αφορά στη μεταβολή γνωστικού
αντικειμένου του Δημητρίου Μάγου.
7. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του Δημητρίου Μάγου του Παναγιώτη, Καθηγητή
α’ βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής
και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από «Πληροφορική και Οικονομία
των Επιχειρήσεων, Ποσοτικές Τεχνικές» σε «Αλγόριθμοι
βελτιστοποίησης συστημάτων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 10 Φεβρουαρίου 2022
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
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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.

*02008772502220004*

