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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. 86157/Γ2 (1)
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ 

Β΄ 1213) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο 
πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου».

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 

και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 
(ΦΕΚ Α΄ 188).

β) Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του 
άρθρου 8 και την παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρ−
θρου 24 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167).

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

δ) Την 1120/H/7−1−2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

ε) Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 26 του 
Ν. 1566/85.

στ) Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το με αριθ. 
πρωτ. 72350/Γ2/29−06−2011 έγγραφό του ζήτησε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την εισήγησή του σχετικά με 
την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25−05−2011 
(ΦΕΚ Β΄ 1213) υπουργικής απόφασης με θέμα «Ωρολόγιο 

πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού Λυ−
κείου» και πέρασε άπρακτη η καταληκτική ημερομηνία 
αποστολής της

ζ) Τη με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) 
υπουργική απόφαση 

η) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε τη με αρ. πρωτ. 59609/Γ2/25−05−2011 
(ΦΕΚ Β΄ 1213) υπουργική απόφαση που αφορά στο Ωρο−
λόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου ως προς τις ώρες διδασκαλίας των Μαθημα−
τικών ως εξής:

Μαθηματικά Άλγεβρα 3/2

Γεωμετρία 2/3
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στη με αρ. 

πρωτ. 59609/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) υπουργική από−
φαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

F
Αριθμ. 86160/Γ2 (2)

Διδασκαλία ξένης γλώσσας στο Γενικό Λύκειο.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 

(ΦΕΚ Α΄ 167) «Δομή και λειτουργία της Α/θμιας και Β/θμι−
ας Εκπ/σης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 
188) «Ενιαίο Λύκειο, Πρόσβαση των Αποφοίτων στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 
Έργου και άλλες διατάξεις».

2. Τις με αρ. 63447/Γ2/27−06−2005 (ΦΕΚ Β΄ 921) και 
59606/Γ2/25−05−2011 (ΦΕΚ Β΄ 1213) υπουργικές αποφά−
σεις που καθορίζουν τα Ωρολόγια Προγράμματα του 
Γενικού Λυκείου.

3. Την 1120/H/7−1−2010 (ΦΕΚ Β΄ 1) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
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Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων». 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98). 

5. Την με αριθμ. 8/2011 πράξη του Τμήματος Δ/θμιας 
Εκπ/σης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Στην Α΄ τάξη του Γενικού Λυκείου θα διδάσκεται η Αγ−
γλική ως ξένη γλώσσα από το σχολικό έτος 2011−2012.

Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου 
του σχολικού έτους 2011−2012 καθώς και οι μαθητές της 
Γ΄ τάξης του σχολικού έτους 2012−2013 θα συνεχίσουν να 
διδάσκονται ως Α΄ ξένη γλώσσα τη γλώσσα που έχουν 
διδαχθεί κατά το σχ. έτος 2010−11. Επίσης, οι παραπά−
νω μαθητές μπορούν να επιλέξουν ως μάθημα επιλο−
γής μία δεύτερη ξένη Γλώσσα, μεταξύ της Αγγλικής, 
Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας, 
ανεξάρτητα εάν την έχουν διδαχθεί στο Γυμνάσιο και 
διαφορετική από την Α΄ Ξένη Γλώσσα. Για τη λειτουργία 
των τμημάτων Ξένων Γλωσσών ως μαθημάτων επιλογής 
ισχύει η με αρ. πρωτ. Γ2/4521/28−08−2001 (ΦΕΚ Β΄ 1168) 
υπουργική απόφαση που ορίζει τη λειτουργία των κα−
τευθύνσεων και μαθημάτων επιλογής.

Οι με αρ. πρωτ. 89396/Γ2/08−07−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1351) και 
105959/Γ2/03−09−2009 (ΦΕΚ Β΄ 1890) υπουργικές αποφά−
σεις καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 
2011−12.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

Αριθμ. 86440/Γ2 (3)
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης 

Γενικού Λυκείου.

H ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφ. δ. της παραγράφου 9, του 

άρθρου 8 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ Α΄ 167), σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 
του Ν. 2525/97 (ΦΕΚ Α΄188) “Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των 
αποφοίτων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση 
του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις”.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις της παραγρ. 13 του άρθρου 26 του 
Ν. 1566/85.

4. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το με αριθ. 
πρωτ. 78050/Γ2/12−07−2011 έγγραφό του ζήτησε από το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την εισήγησή του σχετικά με 
το Πρόγραμμα Σπουδών της ΧΗΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού 
Λυκείου και πέρασε άπρακτη η καταληκτική ημερομηνία 
αποστολής της.

5. Την 1120/H/7−1−2010 (ΦΕΚ Β1) κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου 
Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρ−
μοδιοτήτων των Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, 
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων».

6. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνον
Καθορίζουμε το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ΧΗ−

ΜΕΙΑΣ Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου ως εξής:

ΧΗΜΕΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στόχοι Θεματικές Ενότητες
(Διατιθέμενος χρόνος)

Εργαστηριακές ασκήσεις – 
Ενδεικτικές δραστηριότητες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα της 

χημείας σε διάφορους τομείς της 
καθημερινής ζωής, καθώς και αρνητικές 
συνέπειες από την «αλόγιστη» χρήση 
χημικών ουσιών
 να αναφέρουν τα διάφορα δομικά 

σωματίδια της ύλης (άτομα, μόρια, 
ιόντα),
 να περιγράφουν τα κύρια συστατικό 

του ατόμου (μάζα και φορτίο τους): 
πρωτόνια, νετρόνια, ηλεκτρόνια 

1.1. Με τι ασχολείται η χημεία. 
Ποια είναι η σημασία της 
χημείας στη ζωή μας 

. 
1.2 Σύσταση της ύλης 
(άτομα, μόρια, ιόντα) 

1.3 Σύσταση και δομή 
του ατόμου 

(1 ώρα)

Δραστηριότητα…
Εφαρμογή της επιστημονικής 
μεθόδου για την επίλυση ενός 
φαινομένου−«προβλήματος»
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Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να διακρίνουν τις εκφράσεις της 

περιεκτικότητας διαλυμάτων (%w/w, 
%w/V, %V/V, ppm, ppb)
να αναφέρουν τον ορισμό της 
διαλυτότητας καθώς και τους 
παράγοντες που την επηρεάζουν

1.4. Ταξινόμηση ύλης Εκφράσεις 
περιεκτικότητας 
διαλυμάτων (%, ppm, ppb) 
Διαλυτότητα 

(1 ώρα)

Εργαστηριακή άσκηση 1: 
Παράγοντες που επηρεάζουν την 
ταχύτητα διάλυσης μιας ουσίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ − ΔΕΣΜΟΙ 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να εφαρμόζουν τον κανόνα κατανομής 

των ηλεκτρόνιων ατόμων σε στιβάδες 
 να επεξηγούν το κριτήριο ταξινόμησης 

των στοιχείων στη σημερινή μορφή του 
περιοδικού πίνακα 
 να αναφέρουν τι είναι ομάδα και τι 

περίοδος καθώς και τα κοινά 
χαρακτηριστικά των στοιχείων τους
 να βρίσκουν την ομάδα και την 

περίοδο στην οποία ανήκει ένα στοιχείο, 
αν δίνεται ο ατομικός του αριθμός 
 να προβλέπουν τη χημική 

συμπεριφορά ενός ατόμου, από τη θέση 
του στον περιοδικό πίνακα 

2.1. Ηλεκτρονιακή δομή των 
ατόμων − Ένα απλό μοντέλο του 
ατόμου 
2.2. Κατάταξη των στοιχείων 
(Περιοδικός πίνακας) 
Χρησιμότητα περιοδικού πίνακα

(4 ώρες)

Δραστηριότητα…..
Ιστορική διαμόρφωση της δομής 
του ατόμου και του περιοδικού 
πίνακα

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να ερμηνεύουν χαρακτηριστικά των 

ατόμων (ηλεκτρόνια εξωτερικής 
στιβάδας, ατομική ακτίνα) σε σχέση με 
τη θέση τους στον περιοδικό πίνακα 
 να αναφέρουν τι είναι χημικός δεσμός 

και γιατί τα άτομα κάνουν δεσμούς
 να διακρίνουν τα κυριότερα είδη 

δεσμών (ιοντικός − ομοιοπολικός)
 να αναγνωρίζουν τους ηλεκτρονιακούς 

τύπους ορισμένων μορίων (χλωρίου, 
νερού, κλπ)

2.3. Γενικά για το χημικό δεσμό 
 
Παράγοντες που καθορίζουν τη 
χημική συμπεριφορά του ατόμου 

Είδη χημικών δεσμών (Ιοντικός 
Ομοιοπολικός)

(4 ώρες)

Εργαστηριακή άσκηση 2: 
Πυροχημική ανίχνευση
μετάλλων

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να αναφέρουν τα ονόματα και να 

γράφουν τους τύπους μονοατομικών και 
πολυατομικών ιόντων με το φορτίο του 
καθενός
 να προσδιορίζουν τον αρ.οξείδωσης 

ενός ατόμου
 να γράφουν τους χημικούς τύπους 

διαφόρων ανόργανων ενώσεων

2.4. Η γλώσσα της χημείας 
Αριθμός οξείδωσης Γραφή 
χημικών τύπων και εισαγωγή 
στην ονοματολογία των 
ενώσεων

(2 ώρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να συμβολίζουν απλά χημικά 

φαινόμενα με χημικές εξισώσεις
 να περιγράφουν ορισμένα 

χαρακτηριστικά των χημικών 
αντιδράσεων (ενεργές συγκρούσεις, 
ταχύτητα και απόδοση) 
 να συμβολίζουν με χημικές εξισώσεις 

αντιδράσεις (οξειδοαναγωγικές και 
μεταθετικές)

3.1. Χημικές αντιδράσεις 
(Συμβολισμός χημικών 
αντιδράσεων)

(5 ώρες)

Εργαστηριακή άσκηση 3: 
Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική 
ανάλυση ιόντων (υγροχημική)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να αναφέρουν τον ορισμό του Α.Β. 

(σχετικής ατομικής μάζας) και του Μ.Β. 
(σχετικής μοριακής μάζας)
 να αναφέρουν και να χρησιμοποιούν 

την έννοια του mole και του 
γραμμομοριακού όγκου 

4.1. Α.Β., Μ.Β.,mole, ΝΑ, Vm.

(4 ώρες)

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να αναφέρουν τα μεγέθη Ρ, V, Τ, n, 

καθώς και τη σχέση που τα συνδέει 
(καταστατική εξίσωση αερίων).
 να μεταβαίνουν από μια κατάσταση 

n1,Ρ1,V1,Τ1 σε κατάσταση n2,Ρ2,V2,Τ2.

4.2. Καταστατική 
εξίσωση των 
αερίων

(1 ώρα)

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να αναφέρουν και να εφαρμόζουν την 

έννοια της συγκέντρωσης 
(μοριακότητας κατ’ όγκο).
 να υπολογίζουν τη συγκέντρωση ή τον 

όγκο ενός διαλύματα κατά την αραίωση 
ή την ανάμειξη του με άλλα διαλύματα

4.3. Συγκέντρωση 
διαλύματος (Μ) – 
Αραίωση, 
ανάμειξη 
διαλυμάτων

(4 ώρες)

Εργαστηριακή άσκηση 4: 
Παρασκευή διαλύματος 
ορισμένης συγκέντρωσης − 
αραίωση διαλυμάτων

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
να υπολογίζουν τις ποσότητες των 
ουσιών που αντιδρούν ή παράγονται 
κατά τη διάρκεια μιας χημικής 
αντίδρασης ή σε μια σειρά αντιδράσεων.

4.4. Στοιχειομετρικοί
υπολογισμοί

(2 ώρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ (ΘΕΡΜΟΧΗΜΕΙΑ)
Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να συνδέουν την έννοια της ενέργειας 

με τα χημικά φαινόμενα
 να αναγνωρίζουν τις ενεργειακές 

μεταβολές που συνοδεύουν τις χημικές 
αντιδράσεις και να διακρίνουν τις 
χημικές αντιδράσεις σε εξώθερμες και 
ενδόθερμες

5.1. Μεταβολή ενέργειας κατά 
τις χημικές αντιδράσεις 
ενδόθερμες και 
εξώθερμες χημικές
αντιδράσεις 
 
 

(1 ώρα)
. Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να περιγράφουν τη συσκευή με την 

οποία μετράμε τη θερμότητα που 
εκλύεται ή απορροφάται σε μία χημική 
αντίδραση (Θερμιδόμετρο) 
 να εφαρμόζουν το νόμο της 

θερμιδομετρίας 
 να συσχετίζουν το ενεργειακό 

περιεχόμενο τροφίμων με τις ανάγκες 
μιας ισορροπημένης διατροφής

5.2. Θερμιδομετρία 

(2 ώρες)

Δραστηριότητα…
«Κατανάλωση» ενέργειας 
από διάφορες 
δραστηριότητες και 
θερμιδική απόδοση 
τροφίμων− ισορροπημένη 
διατροφή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να αναφέρουν ποιες ενώσεις λέγονται 

οργανικές
 να αιτιολογούν το μεγάλο αριθμό 

οργανικών ενώσεων με βάση τη δομή 
του άνθρακα

6.1. Εισαγωγή στην 
οργανική χημεία. 
Άνθρακας… ένα μοναδικό 
στοιχείο με τόσες πολλές 
ενώσεις.

(1 ώρα)



Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
να ταξινομούν τις οργανικές ενώσεις με 
βάση τη χαρακτηριστική ομάδα 
(ομόλογες σειρές) και να
να γράφουν τους γενικούς μοριακούς 
τύπους των κυριότερων ομόλογων 
σειρών καθώς και τους μοριακούς 
τύπους διαφόρων μελών τους

6.2. Ταξινόμηση οργανικών 
ενώσεων − ομόλογες σειρές

(1 ώρα)

Να είναι σε θέση οι μαθητές: να 
ονομάζουν τις βασικές κατηγορίες 
άκυκλων οργανικών ενώσεων με βάση 
τους κανόνες της IUPAC

6.3. Ονοματολογία οργανικών 
ενώσεων

(1 ώρα)

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να αναφέρουν τι λέγεται ισομέρεια, 

καθώς και τα είδη της ισομέρειας 
 να βρίσκουν τα άκυκλα συντακτικά 

ισομερή που αντιστοιχούν σε δοσμένο 
Μ.Τ. (με 3−5 άνθρακες)

6.4. Ισομέρεια

(2 ώρες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΒΙΟΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΟΡΙΑ 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να γνωρίζουν τη σύσταση και τη δομή 

ορισμένων υδατανθράκων, γνωστών από 
την καθημερινή ζωή.
 να περιγράφουν τη διαδικασία 

παραγωγής υδατανθράκων στη φύση με 
τη φωτοσύνθεση
 να αναφέρουν το βιοχημικό ρόλο− 

θρεπτική αξία των υδατανθράκων

7.1. Υδατάνθρακες 

(1 ώρα)

Εργαστηριακή άσκηση 5:
Ανίχνευση υδατανθράκων 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να γνωρίζουν τη δομή ορισμένων 

λιπών και ελαίων, γνωστών από την 
καθημερινή ζωή
 να αναφέρουν το βιοχημικό ρόλο − 

θρεπτική αξία των λιπών και ελαίων.
 να εξηγούν την απορρυπαντική δράση 

των σαπουνιών και τα μειονεκτήματα 
τους σε σχέση με τα συνθετικά 
απορρυπαντικά 

7.2. Λίπη – έλαια. 
Σαπούνια, 
απορρυπαντική 
δράση 

(2 ώρες)

Εργαστηριακή άσκηση 6:
Παρασκευή σαπουνιού 

Να είναι σε θέση οι μαθητές: 
 να γνωρίζουν τα δομικά συστατικά 

(αμινοξέα) και τον τρόπο σχηματισμού 
των πρωτεϊνών 
 να αναφέρουν το βιοχημικό ρόλο των 

πρωτεϊνών

7.3. Πρωτεΐνες

(1 ώρα)

 

Η με αρ. πρωτ. 55168/Γ2/13−05−2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1002) καταργείται.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το Σχολικό Έτος 2011−2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2011

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ  

 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27074α







ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02019660209110008*

27074δ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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