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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65538/ΓΔ4
Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων και στρατεύσιμων μαθητών 2019-2020.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985
(Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2) Τις διατάξεις του π.δ. 126/2016 (Α΄ 211) «Περί σχολικού και διδακτικού έτους και της αξιολόγησης των
μαθητών του Γυμνασίου».
3) Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
4) Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση,
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
5) Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6) Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».
7) Την υπ΄ αρ. 6631/Υ1/20-07-2019 (Β΄ 3009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας
και Θρησκευμάτων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία
Ζαχαράκη».
8) Τις διατάξεις 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).
9) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου τριακοστού
έκτου της από 01.05.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική
και οικονομική κανονικότητα».

Αρ. Φύλλου 2035

10) Την υπ΄ αρ. 51888/ΓΔ4/06-05-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας
και Εσωτερικών (Β΄ 1739) «Τρόπος επαναλειτουργίας
σχολικών μονάδων μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους».
11) Την υπ΄ αρ. 63314/ΓΔ4/26-5-2020 κοινή απόφαση
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας
(Β΄ 2026) «Τρόπος επαναλειτουργίας σχολικών μονάδων
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολικών μονάδων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μετά τη λήξη της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας τους».
12) Την υπ΄ αρ. 52826/Δ2/8-5-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προαγωγή Απόλυση μαθητών/τριών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1765).
13) Την υπ΄ αρ. Φ4/53112/Δ4/8-5-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Προαγωγή απόλυση μαθητών/-τριών ημερήσιων και εσπερινών
ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄ 1766).
14) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ.
Φ.1/Γ/242/64841/Β1/28-05-2020 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Ειδικά και αποκλειστικά για την εξεταστική περίοδο
του Ιουνίου του σχολικού έτους 2019-2020 και των επαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου, αναφορικά με
την κατηγορία των «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων» και στρατεύσιμων μαθητών ισχύουν τα κάτωθι κατά παρέκκλιση
των κείμενων διατάξεων:
Άρθρο 1
Αξιολόγηση κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων
και στρατεύσιμων μαθητών Γυμνασίου
1) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές
εξετάζονται από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου μόνο
προφορικά σε όλα τα μαθήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και
Γ΄ πλην του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στο οποίο
οι μαθητές της κατηγορίας αυτής δεν αξιολογούνται. Ο
βαθμός προαγωγής ή απόλυσης προκύπτει από τον μέσο
όρο όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων.
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Η προφορική εξέταση διενεργείται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο ενώπιον διμελούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπαιδευτικούς που
έχουν σε πρώτη ή δεύτερη ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Την επιτροπή συγκροτεί ο Διευθυντής του σχολείου
από εκπαιδευτικούς του σχολείου και, σε περίπτωση που
αυτοί δεν επαρκούν, οι διμελείς επιτροπές συμπληρώνονται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης με εκπαιδευτικούς
όμορων σχολείων. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο
εκπαιδευτικών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο
εξεταζόμενο μάθημα. Για την εξεταστέα ύλη στα μαθήματα των Ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ ισχύει η παρ. 4 του άρθρου
5 του π.δ. 126/2016 και η ύλη γνωστοποιείται από τον
Διευθυντή στους μαθητές πέντε (05) ημέρες πριν από
την έναρξη των εξετάσεων.
2) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και στρατεύσιμοι μαθητές
προάγονται ή απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις των
παρ. 4α, 5, 6 και 7 του άρθρου 12 του π.δ. 126/2016. Όσοι
δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης στις εξετάσεις
του Ιουνίου παραπέμπονται κατ΄ εξαίρεση στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου στα μαθήματα, στα
οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από
δέκα (10).
Για τα μαθήματα των ομάδων Α΄, Β΄ και Γ΄ οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι μόνο προφορικές. Ο Διευθυντής
του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών
του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση
το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές εξετάσεις.
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω
μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης,
σύμφωνα με την παράγραφο 4α του άρθρου 12 του
π.δ. 126/2016, τότε επαναλαμβάνουν την τάξη.
3) Μαθητής που απουσιάζει δικαιολογημένα από τις
εξετάσεις λόγω ασθενείας που βεβαιώνεται σύμφωνα
με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή λόγω άλλου σοβαρού
κωλύματος που κρίνεται από τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία, με αίτηση του κηδεμόνα
ή του ιδίου, εφόσον είναι ενήλικος, που υποβάλλεται
στον Διευθυντή του Γυμνασίου, εξετάζεται άλλη ημέρα την οποία ορίζει με απόφασή του ο Σύλλογος των
διδασκόντων μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι διατάξεις του
εδαφίου αυτού εφαρμόζονται και για τους μαθητές που
αποχωρούν μετά την ανακοίνωση των θεμάτων των εξετάσεων λόγω αιφνίδιας και εμφανούς ασθένειας, η οποία
βεβαιώνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις.
Οι μαθητές αυτοί, εάν δεν προσέλθουν σε εξέταση
μέχρι το τέλος Ιουνίου λόγω σοβαρών προβλημάτων
υγείας που βεβαιώνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις ή σοβαρού κωλύματος που κρίνεται από
τον Σύλλογο των διδασκόντων ότι συνιστά ανωτέρα βία,
έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Για τους μαθητές αυτούς ο
Σύλλογος Διδασκόντων δεν προβαίνει σε έκδοση αποτελέσματος στο τέλος Ιουνίου.
Στην περίπτωση αυτή πρέπει οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές, αν είναι ενήλικοι, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στον Διευθυντή του οικείου
Γυμνασίου εντός δύο (2) ημερών από την έκδοση των
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αποτελεσμάτων. Στην υπεύθυνη δήλωση αναγράφεται
ότι οι μαθητές αυτοί θα εξετασθούν στην εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου.
Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις οι ανωτέρω
μαθητές δεν κριθούν άξιοι προαγωγής ή απόλυσης, τότε
επαναλαμβάνουν την τάξη.
4) Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για
τους μαθητές των Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και των Γυμνασίων Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ), οι οποίοι
έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες». Στον
Γ.Μ.Ο. των Α΄, Β, Γ και Δ΄ τάξεων του Γυμνασίου των
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. δεν θα εξεταστούν τα μαθήματα της Ζώνης
δημιουργικών δραστηριοτήτων και του ΣΕΠ.
Άρθρο 2
Κατατακτήριες εξετάσεις κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων
και στρατεύσιμων μαθητών Γενικού Λυκείου
1) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές εξετάζονται από την 1η έως και τη 12η Ιουνίου στα
μαθήματα της αντίστοιχης τάξης του Γενικού Λυκείου,
στην οποία ζητούν την εξέταση, με εξαίρεση τα μαθήματα «Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες» και
«Φυσική Αγωγή».
Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται
σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή
ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές
της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2)
καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
2) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γενικού Λυκείου, που δεν
επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου
112 του νόμου 4610/2019 παραπέμπονται για να εξεταστούν σε ειδική εξεταστική τον Σεπτέμβριο του επόμενου σχολικού έτους στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός
επίδοσης είναι μικρότερος από εννέα και πέντε δέκατα
(9,5). Για τα μαθήματα των Ομάδων Α΄ και Β΄ οι εξετάσεις
είναι μόνο προφορικές. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής
είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο
μάθημα. Οι μαθητές δεν αξιολογούνται στο μάθημα της
Φυσικής Αγωγής.
Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής,
ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας
ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος
όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος
βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Οι μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης που κατά την ειδική
εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν
τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.
Για τους μαθητές της Γ΄ τάξης που κατά την εξεταστική
περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.
απόλυσης, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 112 του
ν. 4610/2019.
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3) Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για
τους μαθητές των Λυκείων ΕΑΕ, οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».
Άρθρο 3
Κατατακτήριες εξετάσεις κατ΄ ιδίαν διδαχθέντων
και στρατεύσιμων μαθητών Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
1) Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. εξετάζονται από την 1η έως
και τη 12η Ιουνίου σε όλα τα μαθήματα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 136 του ν. 4610/2019.
Οι εξετάσεις είναι μόνο προφορικές και διεξάγονται
σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή
επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του
σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή
ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές
της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2)
καθηγητών είναι ο Βαθμός Ετήσιας Επίδοσης (Β.Ε.Ε.) του
μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
2) Στην περίπτωση που οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και
οι στρατεύσιμοι μαθητές της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παραγράφου 1 του άρθρου 128
του ν. 4610/2019 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική
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περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτήν εξετάζονται μόνο
προφορικά στα μαθήματα στα οποία ο Β.Ε.Ε. τους είναι μικρότερος του εννέα και 0,5 (9,5), και προάγονται,
εφόσον έχουν Γ.Μ.Ο. τουλάχιστον εννέα και 0,5 (9,5).
Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές
της Α΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο.
προαγωγής κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του
Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνουν την φοίτηση. Οι κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες και οι στρατεύσιμοι μαθητές προάγονται
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τους παρακολουθούντες μαθητές.
3) Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο έχουν ισχύ και για
τους μαθητές των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., οι οποίοι
έχουν χαρακτηριστεί ως «κατ΄ ιδίαν διδαχθέντες».
Άρθρο 4
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι υπ΄ αρ. 52826/Δ2/08-05-2020
(Β΄ 1765) και Φ4/53112/Δ4/08-05-2020 (Β΄ 1766) υπουργικές αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Μαΐου 2020
Η Υφυπουργός
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ
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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.

*02020352905200004*

