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Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Άρθρο 1
Εργαστήρια Δεξιοτήτων

1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ
μάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ιν
στιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά 
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
δράση με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων», η οποία συ- 
νίσταται στη δοκιμαστική προσθήκη νέων θεματικών 
κύκλων στο Νηπιαγωγείο και στο υποχρεωτικό ωρολόγιο 
πρόγραμμα του Δημοτικού και του Γυμνασίου με σκοπό 
την ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιο
τήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης 
στους μαθητές. Με όμοια απόφαση, η οποία εκδίδεται 
ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια εφαρμογής της 
πιλοτικής δράσης, ο αριθμός, η διάρκεια και το περιε
χόμενο των νέων θεματικών κύκλων και των επιμέρους 
θεματικών ενοτήτων καθενός εξ' αυτών, ο αριθμός και 
η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις 
οποίες εισάγεται η πιλοτική δράση, το ωρολόγιο πρό
γραμμα μαθημάτων που εφαρμόζεται στις μονάδες αυ
τές, οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών στους οποίους 
ανατίθεται η διδασκαλία των νέων θεματικών κύκλων 
και ενοτήτων, ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών και 
ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή 
της πιλοτικής δράσης, συμπεριλαμβανομένων της ορ

γάνωσης και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

2. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής δράσης της παρ.
1, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής συντάσσει έκ
θεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με την εισαγωγή 
ή μη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων σε όλες τις σχολικές 
μονάδες Νηπιαγωγείου, Δημοτικού και Γυμνασίου, ή άλ
λως τη διενέργεια ή μη νέας πιλοτικής δράσης.

Άρθρο 2
Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα
στο Νηπιαγωγείο

Στην παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 (Α'167) 
προστίθεται περ. γ' ως εξής:

«γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευ
μάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστι
τούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εισάγεται πιλοτικά στο 
υποχρεωτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου της δημόσι
ας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δράση για τη δημιουρ
γική ενασχόληση των μαθητών με την αγγλική γλώσσα 
μέσω της οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων, 
κατά τη διάρκεια των οποίων οι μαθητές αλληλεπιδρούν 
με έναν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογί
ας παρουσία του Νηπιαγωγού. Με όμοια απόφαση, η 
οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζονται η χρονική διάρκεια 
εφαρμογής της πιλοτικής δράσης, η διάρκεια ενασχό
λησης των μαθητών με την αγγλική γλώσσα, ο αριθμός 
και η γεωγραφική κατανομή των σχολικών μονάδων στις 
οποίες εισάγεται πιλοτικά η ενασχόληση αυτή και ρυθμί
ζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του πιλοτικού 
προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων της οργάνωσης 
και υλοποίησης σχετικών επιμορφωτικών και υποστη
ρικτικών δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση της πι
λοτικής δράσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
συντάσσει έκθεση αποτελεσμάτων και γνωμοδοτεί προς 
τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφορικά με 
την εισαγωγή ή μη της δημιουργικής ενασχόλησης των 
μαθητών του Νηπιαγωγείου με την αγγλική γλώσσα σε 
όλα τα Νηπιαγωγεία ή άλλως τη διενέργεια ή μη νέας 
πιλοτικής δράσης.».
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περίπτωση. Για την εκλογή ή την κλήρωση συντάσσεται 
σχετικό πρακτικό. Ο Πρύτανης εκδίδει σχετική διαπιστω- 
τική πράξη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.».

Άρθρο 99
Τροποποιήσεις του ν. 4485/2017

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4485/2017 
(Α'114) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Στα μέλη Δ.Ε.Π. 
του προηγούμενου εδαφίου συμπεριλαμβάνονται όσα 
τελούν σε επιστημονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27 
του ν. 4009/2011 (Α' 195) και όσα βρίσκονται σε αναστο
λή καθηκόντων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/ 
2011» ή δυνάμει άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που 
προβλέπει την αναστολή εκτέλεσης καθηκόντων λόγω 
εκλογής ή διορισμού σε θέση ή αξίωμα με το οποίο η 
ιδιότητα του μέλους Δ.Ε.Π. θεωρείται ασυμβίβαστη. Ο 
επιβλέπων δεν δικαιούται να λάβει αμοιβή ή άλλου εί
δους αποζημίωση για την επίβλεψη της διδακτορικής 
διατριβής.

2. Στο άρθρο 50 του ν. 4485/2017 προστίθεται παρ. 
ως εξής: «4. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός έργου/ 
προγράμματος μπορεί να είναι μέλος ΔΕΠ Α.Ε.Ι., το οποίο 
τελεί σε επιστημονική άδεια της παρ. 1 του άρθρου 27 
του ν. 4009/2011 (Α' 195).»

3. Οι προθεσμίες της παρ. 3 του άρθρου 87 του 
ν. 4485/2017 παρατείνονται έως 31.12.2020.

Άρθρο 100
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ν. 4521/2018

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4521/2018 
(Α' 38) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Κατ' εξαίρεση, οι παρεμβατικές και μη παρεμβατικές 
κλινικές μελέτες δεν εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων 
της Ε.Η.Δ.Ε και για την υλοποίηση αυτών απαιτείται μόνο 
η έγκριση διενέργειας αυτών από την εκάστοτε αρμόδια 
δημόσια υπηρεσία, διοικητικό όργανο ή ανεξάρτητη δι
οικητική Αρχή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα 
νομοθεσία περί εκτέλεσης κλινικών μελετών.».

Άρθρο 101
Κατάργηση του Εθνικού Κέντρου Επιμόρφωσης
Εκπαιδευτικών (Ε.Κ.ΕΠ.Ε.)

1. Το Εθνικό Κέντρο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 
(Ε.Κ.ΕΠ.Ε.), που ιδρύθηκε με το άρθρο 9Α του ν. 2552/ 
1997 (Α' 266) καταργείται και οι αρμοδιότητές του περι
έρχονται στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

2. Το πρώτο εδάφιο της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 
3 του ν. 2552/1997 αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον 
Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες και ένα μέλος Δ.Ε.Π. του 
Ε.Α.Π. από κάθε Σχολή.».

Άρθρο 102
Θέματα φοιτητών και αποφοίτων του Τμήματος
Μετάφρασης και Διερμηνείας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1. Από την 1η.09.2020 οι εγγεγραμμένοι φοιτητές του 
Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

εντάσσονται αυτοδικαίως στο Τμήμα Λογιστικής και 
Χρηματοοικονομικής της Σχολής Οικονομικών και Δι
οικητικών Επιστημών. Οι φοιτητές του προηγούμενου 
εδαφίου συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα 
σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. ει
σαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπου
δών Τμήματος Τ.Ε.Ι. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών 
και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση 
των παραπάνω φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Δ.Ε.Π. 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του 
οικείου Α.Ε.Ι..

2. Για την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση και χο
ρήγηση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, 
σε φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του πρώην Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, αρμόδια είναι τα 
όργανα του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομι
κής της Σχολής Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χωρίς να επέχουν ακυρό
τητας όσα εκ των ανωτέρω εκδόθηκαν από το Τμήμα Με
τάφρασης και Διερμηνείας μέχρι την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Παρέχεται η δυνατότητα επανέκδοσης των 
τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων του 
προηγούμενου εδαφίου, σε όσους φοιτητές και απόφοι
τους του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του πρώην 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου επιθυμούν την αντικατάσταση εκείνων των 
οποίων έχουν εκδοθεί μέχρι και την έναρξη ισχύος του 
παρόντος, από το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας.

Άρθρο 103
Καθεστώς εκπαιδευτικής λειτουργίας
Τμημάτων Α.Ε.Ι. σε αναστολή

Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4653/2020 (Α'12) αντι
καθίσταται ως εξής:

«2. Στα Τμήματα της παρ. 1, εφόσον έχουν ήδη ενταχθεί 
εγγεγραμμένοι φοιτητές πρώην Τμημάτων Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), η εκπαιδευτική λει
τουργία συνεχίζεται μόνον όσον αφορά στο σκέλος της 
υποστήριξης των προγραμμάτων σπουδών του πρώην 
Τμήματος Τ.Ε.Ι.. Στην περ. στ' της παρ. 1, η εκπαιδευτική 
λειτουργία του εν λόγω τμήματος συνεχίζεται μόνο για 
την οργάνωση και προσφορά προγραμμάτων σπουδών 
δεύτερου και τρίτου κύκλου.».

Άρθρο 104
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4653/2020

1. Η ισχύς της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων της παρ. 6 του άρθρου 
3 του ν. 4653/2020 (Α'12) άρχεται από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του ν. 4653/2020.

2. Στο τέλος της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 4653/2020 προστίθεται η φράση «ή των Ομάδων Εσω
τερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.) των Τμημάτων των Α.Ε.Ι., 
καθώς και από φοιτητές, οι οποίοι συγκεντρώνουν τα 
προσόντα της δημόσιας πρόσκλησης εγγραφής στο Μη
τρώο Φοιτητών που εκδίδεται με απόφαση του Σ.Α.Π.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4653/2020 αντικα
θίσταται ως εξής:

«2. Στις περιπτώσεις που η μόνιμη κατοικία των προ
σώπων της προηγούμενης παραγράφου βρίσκεται σε
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Άρθρο 138 
Έναρξη ισχύος

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 2, η ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Α' αρχίζει από το σχολικό 
έτος 2020-2021.

2. Η ισχύς του άρθρου 9 αρχίζει για κάθε τύπο Λυκείου από το σχολικό έτος 2020-2021 για την Α' τάξη, από το 
σχολικό έτος 2021-2022 για τη Β' τάξη και από το σχολικό έτος 2022-2023 για τη Γ' τάξη.

3. Η ισχύς της παρ. 2 του άρθρου 29 αρχίζει την 1η.9.2020.
4. Η ισχύς της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 29 αρχίζει την 1η.9.2020.
5. Η υποχρέωση κάθε σχολικής μονάδας να έχει εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, σύμφωνα με το 

άρθρο 37, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
6. Η ισχύς του άρθρου 40 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου 

ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ., που εκδίδεται από το σχολικό έτος 2019 - 2020 και εφεξής.
7. Η ισχύς της υποπερ. ββ' της περ. β' του άρθρου 57 του ν. 4589/2019, όπως η περίπτωση αυτή προστίθεται με 

το άρθρο 42 και της περ. στ' της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 
του παρόντος, αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.

8. Η ισχύς του άρθρου 51 αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021.
9. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου του άρθρου 69 ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και εξής.
10. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 

του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020 
Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Εξωτερικών
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων 
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ναυτιλίας
Υποδομών και Μεταφορών και Νησιωτικής Πολιτικής
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020 
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ
νησης 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 ιστο

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί
τησης, 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 Τμή
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Το 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) προσαυξά
νεται 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 ημε
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό
γους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον 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 Εθνι
κό 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, μηχανο
γραφικά 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
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.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) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 

και αλληλογραφία: grammateia@et.grΩράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

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