
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού 
Σχολείου.

2 Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσε-
ων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διορθώσεις σφαλμάτων στο παράρτημα της 
Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του Υπουργού και του 
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των με θέμα «Καθορισμός του τύπου των τίτλων 
του Επαγγελματικού Λυκείου» που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 2210/τ.Β’/13-06-2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 100709/Ν1 (1)
  Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού 

Σχολείου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (244/Α’).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (222/Α’) «Έγκριση Με-
σοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ... 
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του 
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (18/Α’) «Συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις ... και άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως 
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4152/2013 (107/Α’) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής ... 
και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (193/Α’) 
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 
λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 (268/Α’) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου... και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 

ν. 4229/2014 (8/Α’) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας 
χώρου παραστάσεων... και άλλες διατάξεις» και του άρ-
θρου 48 του ν. 4264/2014 (118/Α’) «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (3057/Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-
ει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή 
υπουργική απόφαση (756/Β’).

4. Την με αριθμ. πρωτ.151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ... 
ΝΠΔΔ» (3324/Β’), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική 
απόφαση (1584/Β’).

5. Την με αριθ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/150655/Δ5/16-10-2013 
(339/Β’/13-02-2014) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιω-
τικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ιδιωτικό 
Δημοτικό Σχολείο - ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ».

6. Την με αριθμ. πρωτ. 160274/Δ1/29-09-2016 (3220/
Β’/06-10-2016) απόφαση τροποποίησης της άδειας του 
προαναφερόμενου Δημοτικού Σχολείου ως προς τον 
αριθμό των αιθουσών διδασκαλίας.

7. Την από 22/02/2018 αίτηση του Κατσώνη Λάμπρου, 
νομίμου εκπροσώπου του Σωματείου «Ελληνογερμα-
νικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος» σχετικά με τροποποί-
ηση της άδειας λειτουργίας ως προς τον αριθμό των 
αιθουσών διδασκαλίας, καθώς και την από 09-05-2018 
συμπληρωματική αίτηση του Παυλίδη Αθανάσιου νεοε-
κλεγέντος προέδρου του προαναφερόμενου Συλλόγου, 
ως προς την αλλαγή του νομίμου εκπροσώπου.

8. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/23040/24-05-2018 διατύ-
πωση θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.

9. Την με αριθμ. πρωτ. 197109/Α1/04-12-2015 υπουργι-
κή απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής στο 
Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Ο.» (2654/Β’/09-12-2015).

10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα από-
φαση, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. Φ2.ΓΑ/150655/
Δ5/16-10-2013 (339/Β’/13-02-2014) απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

10 Ιουλίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2739

35263



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35264 Τεύχος Β’ 2739/10.07.2018

σης - Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου, η οποία τροποποι-
ήθηκε με την με αριθμ. πρωτ. 160274/Δ1/29-09-2016 
υπουργική απόφαση, ως προς τον αριθμό των αιθουσών 
διδασκαλίας και τον νόμιμο εκπρόσωπο, ως εξής:

Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στο σω-
ματείο «ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΣ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου για δέκα (10) 
αίθουσες διδασκαλίας συνολικής δυναμικότητας εκατόν 
ογδόντα τεσσάρων (184) μαθητών. Στον 1o όροφο τέσ-
σερις (4) αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων οι τρεις 
(3) αίθουσες δυναμικότητας δεκαοκτώ (18) μαθητών 
εκάστη και η μία (1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι (20) 
μαθητών. Στον 2o όροφο πέντε (5) αίθουσες διδασκαλίας 
εκ των οποίων οι τέσσερις (4) αίθουσες δυναμικότητας 
δεκαοκτώ (18) μαθητών εκάστη και η μία (1) αίθουσα 
δυναμικότητας είκοσι (20) μαθητών . Στο ισόγειο μία 
(1) αίθουσα διδασκαλίας δυναμικότητας δεκαοκτώ (18) 
μαθητών, καθώς και μία αίθουσα εργαστηρίου δυναμι-
κότητας είκοσι (20) μαθητών.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι «Ιδιωτικό Δη-
μοτικό Σχολείο - ATHENER SCHULE».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην οδό 
25ης Μαρτίου & Δημ. Βερνάδου 9, στα Βριλήσσια, με νό-
μιμο εκπρόσωπο στο ΥΠ.Π.Ε.Ο. τον Παυλίδη Αθανάσιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 19 Iουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 101791/Δ2 (2)
    Αναστολή εφαρμογής αποφάσεων Συγχωνεύσε-

ων - Καταργήσεων Σχολικών Μονάδων Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 5 και των 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και 
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’/167) σε συνδυασμό 
με τις παρ. 1, 2 και 5 του άρθρου 11 του ν. 1966/1991 
«Μεταγραφές φοιτητών Α.Ε.Ι., σπουδαστών Τ.Ε.Ι. και άλ-
λες διατάξεις» (Α’/147), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’/87).

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 59 του 
ν. 3966/2011 «Θεσμικό Πλαίσιο των Πρότυπων Πειρα-
ματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας 

Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές 
διατάξεις» (Α’/118).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (κωδικο-
ποιητικό π.δ. 63/2005, Α’/98).

5. Τo π.δ. 125/2016 (Α’/210) με θέμα «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 και 71336/Δ4/24-06-
2011 (Β’/1575) υπουργικές αποφάσεις.

7. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

• Τα με αρ. πρωτ. 9975/01-11-2017 και 1493/12-02-2018 
έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Μαγνησίας.

• Το με αρ. πρωτ. Φ.2.1.Γ/1611/05-02-2018 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

• Τo με αρ. πρωτ. Φ.2.1/8717/08-05-2018 έγγραφo της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου.

8. Την με αρ. πρωτ. 1858/07-05-2018 εισήγηση της Πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

9. Την με αρ. πρωτ. Φ.2.1/5520/07-05-2018 εισήγηση 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής 
Ελλάδας.

10. Την με αρ. πρωτ. 5392/09-05-2018 εισήγηση της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης.

11. Την αρ. 251/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου (ΑΔΑ: 6Β5ΩΩ19-ΓΥΦ).

12. Την αρ. 654/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αιγιαλείας (ΑΔΑ: 6Β51Ω6Χ-Α49).

13. Την αρ. 407/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων (ΑΔΑ: 
Ψ11ΨΩΨΜ-ΤΧ3).

14. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται επιπρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, 
σύμφωνα με τη με αριθ. πρωτ. Φ. 1/Γ/113/78101/Β1 ει-
σήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α’), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ.  6 του 
ν. 4337/2015 (ΦΕΚ 129 τ.Α΄) της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Α. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2018-2019 
την εφαρμογή της αρ. 71327/Δ4/24-06-2011 (Β’/1575) 
Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Κατάργηση σχολικών 
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το μέρος 
που αφορά:

Στην κατάργηση του ΓΕ.Λ. Καναλίων (3559010) της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας 
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

Β. Αναστέλλουμε για το σχολικό έτος 2018-2019 την 
εφαρμογή της αρ. 71336/Δ4/24-06-2011 (Β’/1575) 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Συγχωνεύσεις Σχολι-
κών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» κατά το 
μέρος που αφορά:

1. Στη συγχώνευση του ΓΕ.Λ. Αιγείρας (0666010) και 
του ΓΕ.Λ. Ακράτας (0659010) σε ΓΕ.Λ. Ακράτας της Δι-
εύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.
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2. Στη συγχώνευση του Γυμνασίου Τεφελίου (1725010) 
και του Γυμνασίου Χάρακα (1708010) σε Γυμνάσιο Τε-
φελίου-Χάρακα με έδρα το Χάρακα, της Διεύθυνσης 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κρήτης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
      Στο παράρτημα της Φ24α/92087/Δ4 απόφασης του 

Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός του τύπου των 
τίτλων του Επαγγελματικού Λυκείου» που δημοσιεύθη-
κε στο ΦΕΚ 2210/τ.Β’/13-06-2018 γίνονται οι παρακάτω 
διορθώσεις:

1. Στη σελ. 23774, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της 
παρένθεσης, στο Απολυτήριο

Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από 
το εσφαλμένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. 
του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν 
αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν..../...)»

2. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από 
το εσφαλμένο: «ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

3. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, από το 
εσφαλμένο: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ» στο ορθό: «ΤΑ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

4. Στη σελ. 23775, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός 
της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού 
Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλ-
μένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του 
ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν απο-
τελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν..../...)»

5. Στη σελ. 23780, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός 
της παρένθεσης, στο Απολυτήριο Ιδιωτικού Εσπερινού 
Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν 
αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν. 4186/2013, όπως 
ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης 
Δ.Ε. του ν..../...)»

6. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από 
το εσφαλμένο: «01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

7. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο έκτων κάτω, από το 
εσφαλμένο: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ» στο ορθό: «ΤΑ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

8. Στη σελ. 23781, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός 
της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Απόλυσης Ιδιωτικού 
Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλ-
μένο: «(Το παρόν αποτελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του 
ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν απο-
τελεί τίτλο απόλυσης Δ.Ε. του ν..../...)»

9. Στη σελ. 23791, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της 
παρένθεσης, στο Πτυχίο Ιδιωτικού Ημερήσιου Επαγγελ-
ματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν απο-
τελεί πτυχίο ειδικότητας του ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» 
στο ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν..../...)»

10. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από 
το εσφαλμένο: «01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

11. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, από 
το εσφαλμένο: «ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ » στο ορθό: 
«ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

12. Στη σελ. 23792, στον 6ο στίχο έκ των άνω, εντός 
της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού 
Ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλ-
μένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν απο-
τελεί πτυχίο ειδικότητας του ν..../...)»

13. Στη σελ. 23793, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός της 
παρένθεσης, στο Πτυχίο Ιδιωτικού Εσπερινού Επαγγελ-
ματικού Λυκείου, από το εσφαλμένο: «(Το παρόν απο-
τελεί πτυχίο ειδικότητας ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο 
ορθό: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του ν.. 
../...)»

14. Στην ίδια σελίδα, στον 4ο στίχο εκ των κάτω, από 
το εσφαλμένο: «01 ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ /-ΤΡΙΕΣ» στο ορθό: «... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

15. Στην ίδια σελίδα, στον 1ο στίχο εκ των κάτω, από 
το εσφαλμένο: «  ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ » στο ορθό: 
«ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

16. Στη σελ. 23794, στον 6ο στίχο εκ των άνω, εντός 
της παρένθεσης, στο Αποδεικτικό Πτυχίου Ιδιωτικού 
Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου, από το εσφαλ-
μένο: «(Το παρόν αποτελεί πτυχίο ειδικότητας του 
ν. 4186/2013,όπως ισχύει)» στο ορθό: «(Το παρόν απο-
τελεί πτυχίο ειδικότητας του ν..../...)».

  (Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων)  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 υπη ρεσίες 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 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.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02027391007180004*
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