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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάκληση δεκατριών (13) αδειών Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο,
κατόπιν αίτησης των αδειοδοτημένων φορέων
τους.

2

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ456/οικ.39728/
3692/2013 (Β’2127) απόφασης του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των διεθνών τακτικών γραμμών μεταξύ της
Ελλάδας και των χωρών που δεν είναι μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».

3

Χαρακτηρισμός των οχημάτων ειδικώς πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας ως οχημάτων άμεσης ανάγκης
και παροχή δικαιώματος τοποθέτησης σε αυτά
ειδικών συσκευών ηχητικής και φωτεινής προειδοποίησης (φάρου με σειρήνα).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΚΙ/101731
(1)
Ανάκληση δεκατριών (13) αδειών Κέντρου Διά
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο,
κατόπιν αίτησης των αδειοδοτημένων φορέων
τους.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222) «Έγκριση
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του
ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο,
παράγραφος Θ, όπως ισχύει.
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2. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α’ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.
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», άρθ. 4, παρ. 1.
5. Το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) «Σύσταση και κατάργηση
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» άρθ. 6, παρ. 2.
6. Την υπ’ αρ. 122600/Γ1/2019 (ΥΟΔΔ 513) απόφαση
«Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
7. Τις υφιστάμενες άδειες Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο.
8. Τις αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις υπό στοιχεία
Κ1/194053/06-12-2019 του φυσικού προσώπου με
την επωνυμία «ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ», υπό στοιχεία
Κ1/61475/ 25-05-2020 του νομικού προσώπου με την
επωνυμία «Ε. ΓΙΑΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ - Δ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ - Ζ. ΓΕΩΡΓΑ - Ι. ΔΗΜΟΥ ΟΕ», υπό στοιχεία Κ1/64644/28-05-2020
του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Κ.ΦΑΚΟΣ & Δ.
ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Ο.Ε.», υπό στοιχεία Κ1/73786/15-06-2020
του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΣΧΙΖΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», υπό στοιχεία Κ1/73930/15-062020 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ATHENS
COACHING INSTITUTE ΕΠΕ», υπό στοιχεία Κ1/76095/
17-06-2020 του νομικού προσώπου με την επωνυμία
«ΑΛΦΑ ΓΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», υπό στοιχεία Κ1/93024/ 15-07-2020 του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΧΑΤΙΠ ΣΕΡΚΑΝ &
ΣΙΑ Ο.Ε.», υπό στοιχεία Κ1/48269/24-04-2020 του νομικού
προσώπου με την επωνυμία «ERGOWAY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό στοιχεία Κ1/78700/23-062020 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΔΑΦΝΗ
ΚΕΚ», υπό στοιχεία Κ1/79720/24-06-2020 του νομικού
προσώπου με την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.»,
υπό στοιχεία Κ1/85292/03-07-2020 του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ε.Π.Ε.», υπό
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στοιχεία Κ1/88061/08-07-2020 του νομικού προσώπου
με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» και υπό στοιχεία Κ1/88906/09-07-2020 του
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε.».
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ανάκληση των αδειών Κ.Δ.Β.Μ. επιπέδου Ένα και
επιπέδου Δύο, μετά από τις αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις των αδειοδοτημένων νομικών και φυσικών προσώπων σχετικά με την ανάκληση των αδειών, του παρακάτω
πίνακα:
Επωνυμία

Διακριτικός τίτλος

1. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«G» Κ.Δ.Β.Μ. 1

Κωδικός
άδειας

6298

2. Ε. ΓΙΑΡΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ - Ζ.
ΜΕΘΟΔΙΚΟ Κ.Δ.Β.Μ. 1
ΓΕΩΡΓΑ - Ι. ΔΗΜΟΥ ΟΕ

2100529

3. Κ.ΦΑΚΟΣ &
Δ.ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Ο.Ε

2100295

ΑΤΟΜΟ Κ.Δ.Β.Μ. 1

4. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΙΖΑΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΧΙΖΑΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ Ε.Ε
ΣΙΑ Ε.Ε - Κ.Δ.Β.Μ. 1

2101123

5. ATHENS COACHING
INSTITUTE ΕΠΕ

ATHENS COACHING
INSTITUTE -Κ.Δ.Β.Μ. 1

2101733

6. ΑΛΦΑ ΓΝΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ

INTERGRAPHICS Κ.Δ.Β.Μ.
1

2100484

7. ΧΑΤΙΠΣΕΡΚΑΝ&ΣΙΑΟ.Ε. ΜΑΣΤΕΡ-Κ.Δ.Β.Μ. 1
8. ERGOWAY
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ERGOWAY IKE Κ.Δ.Β.Μ. 2
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΑΦΝΗ ΚΕΝΤΡΟ
9. ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Κ.Δ.Β.Μ. 2
Κ.Ε.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
10. Κ.Ε.Κ. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ
Α.Ε.-ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Α.Ε.
Κ.Δ.Β.Μ. 2
11. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Ε.Π.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΠΕΔΕ -Κ.Δ.Β.Μ. 2

12. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΙΣ Κ.Δ.Β.Μ. 2
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
13. ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ Α.Ε.

ΝΕΑ ΓΝΩΣΗ ΑΕ Κ.Δ.Β.Μ.
2

2100850

7854-05

11101232

1210966

2000507

12101236

10719-13
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Ιουλίου 2020
Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ456/40857/2100/20
(2)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ456/οικ.39728/
3692/2013 (Β'2127) απόφασης του Υφυπουργού
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των διεθνών τακτικών γραμμών μεταξύ της
Ελλάδας και των χωρών που δεν είναι μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1906/1990 (Α' 157),
όπως τελευταία αντικαταστάθηκε με την παρ. 15 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α' 82) και συμπληρώθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4138/2013 (Α' 72),
β) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
γ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
δ) της υπό στοιχεία ΔΝΣα'/οικ. 59172/7775/ΦΝ
459/2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058),
ε) 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),
στ) της υπό στοιχεία Γ456/οικ.39728/3692/2013
(Β'2127) απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός των διεθνών τακτικών
γραμμών μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που δεν
είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», όπως ισχύει.
2. Την ανάγκη ακριβούς καθορισμού των διεθνών
τακτικών γραμμών που λειτουργούν, σύμφωνα με τις
διατάξεις της υποπαρ. 1, της παρ. 1(α) του άρθρου 10
του ν. 1906/1990 (Α' 157), όπως αντικαταστάθηκαν με
την παρ. 15 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α' 82), καθώς επίσης και των τακτικών γραμμών που μπορούν να
λειτουργούν βάσει διακρατικής συμφωνίας εν ισχύ, κατά
παρέκκλιση των ρυθμίσεων του τετάρτου και πέμπτου
εδαφίου της ως άνω υποπαραγράφου, σε εφαρμογή της
προσθήκης που έγινε στο ίδιο άρθρο με το άρθρο 5 του
ν. 4138/2013 (Α'72).
3. Τη σχετική αλληλογραφία με το Υπουργείο Κατασκευών Μεταφορών και Υποδομών της Σερβίας για τον
καθορισμό νέας διεθνούς τακτικής λεωφορειακής γραμμής «Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι».
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4. Την υπ' αρ. 546 Εισηγητική Έκθεση Δημοσιονομικών
Επιπτώσεων του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, σύμφωνα με την οποία το δημοσιονομικό
αποτέλεσμα της παρούσας απόφασης είναι ουδέτερο
[δεν προκαλεί επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, δεν επιφέρει απώλεια ή αύξηση των δημοσίων
εσόδων και δεν επηρεάζει το εκάστοτε Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.)], αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
Στο τέλος της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 1 της υπό
στοιχεία Γ456/οικ.39728/3692/13 (Β' 2127) απόφασης
του Υφυπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,
προστίθεται νέα διεθνής τακτική λεωφορειακή γραμμή
που συνδέει την Ελλάδα με τη Σερβία, ως εξής:
«Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι, με κύρια διαδρομή: Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι / Bogorodica (σύνορα)-Tabanovci /
Presevo(ouvopa) - Nis - Belgrade».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 168
(3)
Χαρακτηρισμός των οχημάτων ειδικώς πιστοποιημένων φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας ως οχημάτων άμεσης ανάγκης και
παροχή δικαιώματος τοποθέτησης σε αυτά ειδικών συσκευών ηχητικής και φωτεινής προειδοποίησης (φάρου με σειρήνα).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 44 και
παρ. 4 του άρθρου 81 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Α'57).
2. Τα άρθρα 1, 3 και 5 του ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες
διατάξεις» (Α’236).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'98).
4. Το άρθρο 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο,
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄131).
5. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις (Α΄112).

36555

6. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’208).
7. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα'/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19-07-2019 (Β'3058) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη».
10. Την υπό στοιχεία Γ.Π.Π2γ/οικ.59633/25-05-2011
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου,
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα καθώς και στο ειδικό
Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής» (Β΄1310).
11. Την υπό στοιχεία Γ.Π:(2)γ/οικ.34029/22-03-2012
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας του Ιδιωτικού
Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μ.Κ.Ο. Εθελοντικού Χαρακτήρα» (Β΄1163).
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Χαρακτηρίζουμε ως οχήματα άμεσης ανάγκης, κατά
την έννοια του άρθρου 44 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.), τα
οχήματα των Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που
πιστοποιούνται ειδικώς με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 5 του ν. 2646/1998 και αποτελούν φορείς
παροχής υπηρεσιών ταυτόχρονα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας.
Στα οχήματα αυτά μπορούν να τοποθετούνται συστήματα ηχητικής και φωτεινής προειδοποίησης, σύμφωνα
με τα άρθρα 44 και 81 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.). Η χρήση
των ειδικών συσκευών προειδοποίησης των παραπάνω
οχημάτων γίνεται μόνο σε περιπτώσεις που δικαιολογείται από το κατεπείγον της αποστολής.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2020
Ο Υφυπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

36556

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3562/28.08.2020

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.

*02035622808200004*

