
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετονομασία της Σχολής και του oμώνυμου Τμή-
ματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτε-
χνείου Κρήτης.

2 Μετονομασία της Σχολής και του ομώνυμου Τμή-
ματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

3 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

4 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

5 Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

6 Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευ-
νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ (Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

7 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 
«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)» τριακοσίων (300) λίτρων 
πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του ΑΛΣ 3323 
του Λ/Χ Σκιάθου/Α’ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέ-
λου και δύο χιλιάδων (2.000) λίτρων αμόλυβδης 
βενζίνης για τις ανάγκες του Λιμεναρχείου Σκιά-
θου.

8 Επιβολή πολλαπλών τελών στον AZIZ (επ.) 
AHMED (ον.) του JABER και της DUNIA, για λαθρε-
μπορία καπνικών προϊόντων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 59053/Ζ1  (1)
Μετονομασία της Σχολής και του oμώνυμου Τμή-

ματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτε-

χνείου Κρήτης.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 2 και 5 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β) του π.δ. 232/1995 «Κατάργηση του Τμήματος Χη-
μικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ίδρυση 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος» (Α’ 134),

γ) του άρθρου 2 π.δ. 73/2013 «Κατάργηση τμημάτων 
και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

θ) της υπό στοιχείο 169/Υ1/08-01-2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β’ 33).

2. Την ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Πολυτε-
χνείου Κρήτης (συνεδριάσεις υπ’ αρ. 542/04-12-2020 και 
548/12-02-2021).

3. Το υπό στοιχεία 10188/Z1/28-01-2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

4. Το υπό στοιχεία 24039/Ζ1/02-03-2021 ερώτημα 
του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς 
τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘ.Α.Α.Ε.), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης 
από την Αρχή, για τη μετονομασία της Σχολής και του 
Ομώνυμου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.

5. Τη θετική γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της 
ΕΘ.Α.Α.Ε. (συνεδρίαση αρ. 18/28-04- 2021), που απε-
στάλη με το υπ’  αρ. 21824/05-05-2021 έγγραφο του 
Προέδρου της.

6. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/279/53543/Β1/14-05-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις διατά-
ξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος και το oμώνυ-

μο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου 
Κρήτης, μετονομάζονται σε Σχολή Χημικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος και Τμήμα Χημικών Μη-
χανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος αντίστοιχα, με 
Κατευθύνσεις Προχωρημένου Εξαμήνου α) Χημικών 
Μηχανικών και β) Μηχανικών Περιβάλλοντος.

2. Στους φοιτητές του Τμήματος Χημικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Περιβάλλοντος με την ολοκλήρωση των 
σπουδών τους, βάσει της Κατεύθυνσης Προχωρημένου 
Εξαμήνου που έχουν παρακολουθήσει, απονέμεται:

α) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μη-
χανικών Περιβάλλοντος με κατεύθυνση Προχωρημένου 
Εξαμήνου, Χημικών Μηχανικών,

β) Δίπλωμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών και Μη-
χανικών Περιβάλλοντος με Κατεύθυνση Προχωρημένου, 
Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Οι ήδη φοιτούντες στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλο-
ντος κατατάσσονται μόνο στην Κατεύθυνση Προχωρη-
μένου Εξαμήνου Μηχανικών Περιβάλλοντος του Τμήμα-
τος Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.

3. Τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος της Σχολής Μηχανικών Πε-
ριβάλλοντος, είναι ως προς κάθε συνέπεια ισότιμα και 
αντίστοιχα προς αυτά που χορηγούνται από το Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος με 

Κατεύθυνση Προχωρημένου Εξαμήνου Μηχανικών Πε-
ριβάλλοντος της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος.

4. Με απόφαση της Συγκλήτου ρυθμίζονται ειδικό-
τερα θέματα για τη λειτουργία της Κατεύθυνσης Προ-
χωρημένου Εξαμήνου, όπως ιδίως το εξάμηνο έναρξης 
λειτουργίας της κατεύθυνσης, ο χρόνος και η διαδικασία 
υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοι-
τητών και ο τρόπος επιλογής αυτών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 26 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

    Ι 

Αριθμ. 59036/Ζ1 (2)
 Μετονομασία της Σχολής και του ομώνυμου Τμή-

ματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),

β) της υπό στοιχεία Β1/533/26-8-1982 υπουργικής 
απόφασης «Δημιουργία Τμημάτων στο Εθνικό Μετσό-
βιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.)» (Β’ 633),

γ) του άρθρου 1 του π.δ. 75/2013 «Ίδρυση Σχολών στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

στ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείου» (Α’ 123),

ζ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών, Υφυπουργών» (Α’ 2),

η) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),

θ) της υπό στοιχεία 169/Υ1/08-01-2021 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ευάγγελο Συρίγο» 
(Β’ 33).

2. Την ομόφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Ε.Μ.Π. (συ-
νεδρίαση 8ης/13-7-2020).

3. Το υπό στοιχεία 7128/Ζ1/21-01-2021 ερώτημα του 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον 
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Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης 
(ΕΘ.Α.Α.Ε.), με το οποίο ζητείται η διατύπωση γνώμης 
από την Αρχή, για τη μετονομασία της Σχολής και του 
Ομώνυμου Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
Πολυτεχνείου Κρήτης.

4. Το υπ’ αρ. 2820/27-01-2021 έγγραφο του Ε.Μ.Π. προς 
το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

5. Το υπό στοιχεία 12384/Ζ1/02-02-2021 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τον Προ-
έδρο της ΕΘ.Α.Α.Ε.

6. Τη θετική γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της 
ΕΘ.Α.Α.Ε. (συνεδρίαση αρ. 17/30-03-2021), που απεστά-
λη με το υπ’ αρ. 21838/05-05-2021 (ορθή επανάληψη 
11-05-2021) έγγραφο του Προέδρου της.

7. Την υπό στοιχεία Φ.1/Γ/278/53539/Β1/14-05-2021 
εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), του 
Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία από τις διατά-
ξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και 

το oμώνυμο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανι-
κών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μετονομάζο-
νται σε Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τμήμα Αγρονόμων και 
Τοπογράφων Μηχανικών -Μηχανικών Γεωπληροφορικής, 
χωρίς μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου.

2. Τα Διπλώματα που έχουν χορηγηθεί από το Τμήμα 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Σχολής 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, είναι ως προς 
κάθε συνέπεια ισότιμα και αντίστοιχα προς αυτά που 
χορηγούνται από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής της Σχολής 
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Μαρούσι, 26 Μαΐου 2021

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΡΙΓΟΣ

  Ι 

    Αριθμ. 59102/Ν1 (3)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α’ 244), σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν 
από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α’ 18) 
και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α’ 107), του άρθρου 33 
του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), της παρ. 3 
του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (Α’ 268), του άρ-
θρου 11 του ν.4229/2014 (Α’ 8) και του άρθρου 48 του 
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

3. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό 
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφα-
ση (Β’ 756).

4. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική από-
φαση (Β’ 1584).

5. Την υπό στοιχεία Φ.2.Α/125830/Δ5/10-09-2013 
(Β΄ 192) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Γυμνασίου στην 
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Α.Ε.», η οποία τροπο-
ποιήθηκε με την υπό στοιχεία 174086/Ν1/17-10-2018
(Β’  4777) υπουργική απόφαση και μεταβιβάστηκε 
και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 19831/Ν1/ 
8-2-2019 (Β’ 579) υπουργική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία ΔA/12108/12-04-2021 (442ης/ 
09-04-2021 Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης 
γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ σε συνδυασμό με την υπό στοι-
χεία 129818/Γ2/16-9-2013 (Β’ 2451) υπουργική απόφα-
ση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα 
Λύκεια».

7. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 53556/Ν1/5-4-2019 αίτηση 
του νομίμου εκπροσώπου.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 8).

9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/125830/Δ5/
10-09-2013 (Β’ 192) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Γυμνασίου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία 174086/Ν1/17-10-2018 (Β’ 4777) υπουργική 
απόφαση και μεταβιβάστηκε και τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία 19831/Ν1/8-2-2019 (Β’ 579) υπουργική από-
φαση, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας και ως προς το 
διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟ-
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ΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» άδεια Ιδιωτικού Γυμνασίου για έξι (6) 
αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι επτά (27) 
μαθητών εκάστη και για τέσσερα (4) εργαστήρια κοινής 
χρήσης με το Λύκειο.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Γυμνασίου είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο - ΣΥΓΧΡΟΝΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ».

Το Ιδιωτικό Γυμνάσιο λειτουργεί επί της οδού Ζαλόγ-
γου 2, στη Ναύπακτο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υ.ΠΑΙ.Θ. 
τον Γεώργιο Κοτρώνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Μαΐου 2021

  Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

    Ι 

 Αριθμ. 59132/Ν1 (4)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.682/1977 (Α’ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν.4713/2020 (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 
(Α’ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’ 107), του άρ-
θρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), 
της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (Α’ 268), 
του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α’ 8) και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

3. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 7 του 
π.δ. 79/2017 (Α’109), όπως αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 5 του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α’13), και της 
παρ. 8 του άρθρου 74 του αυτού νόμου, και εν συνεχεία 
από τη διάταξη της παρ. 3 σε συνδυασμό με τη διάταξη 
της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020 (Α’111).

4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών πο-
σών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(Β’ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. 
34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 756).

5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική από-
φαση (Β’ 1584).

6. Την υπό στοιχεία Φ.2.Β/63578/Δ5/25-4-2014 
(Β’ 1158) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτι-
κού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού 
στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥ-
ΤΗΡΙΟ Α.Ε.».

7. Την υπό στοιχεία ΔA/49806/13-09-2016 (228ης/
13-09-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης 
γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

8. Την από 31-5-2017 αίτηση επικαιροποίησης και την 
από 30-3-2018 αίτηση τροποποίησης του νομίμου εκ-
προσώπου της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 8).

10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.Β/63578/Δ5/
25-4-2014 (Β’ 1158) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Δημοτικού, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας και 
ως προς το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην 
εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης- Δημοτικού για επτά (7) αίθου-
σες διδασκαλίας, εκ των οποίων πέντε (5) δυναμικότητας 
είκοσι έξι (26) μαθητών εκάστη, μία (1) δυναμικότητας 27 
μαθητών και μία (1) δυναμικότητας 28 μαθητών. Επίσης 
για μία (1) αίθουσα πληροφορικής.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, ο αριθμός των 
μαθητών της Α’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου δεν μπο-
ρούσε να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μαθητές 
ανά τμήμα.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
του Δημοτικού είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό - ΑΡΙΣΤΟΤΕ-
ΛΕΙΟ Α.Ε.».

Το Δημοτικό λειτουργεί στον Κόμβο Επιδαύρου-
Ισθμού, στον Ισθμό Κορίνθου, με νόμιμο εκπρόσωπο 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Μαν-
θόπουλο Γεώργιο.

Η απόφαση αυτή ισχύει και για τα σχολικά έτη 2017 - 
2018, 2018 - 2019 και 2019 - 2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Μαΐου 2021

 Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
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     Αριθμ. 59067 (5)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτε-

ροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκείου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.682/1977 (Α’ 244), όπως τροπο-

ποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν.4713/2020 (Α’ 147).

2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως τροποποιήθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.4111/2013 
(Α’ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις 
του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 (Α’ 107), του άρ-
θρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193), 
της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν.4218/2013 (Α’ 268), 
του άρθρου 11 του ν.4229/2014 (Α’ 8) και του άρθρου 48 
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 118).

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

4. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική 
απόφαση (Β’ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική από-
φαση (Β’ 1584).

5. Την υπό στοιχεία Φ.2.Α/133159/Δ5/20-10-2013 
(Β’ 200/2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδι-
ωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Λυκεί-
ου στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΠΑΝΟΥ Α.Ε.», η οποία 
μεταβιβάστηκε και τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
19912/Ν1/8-2-2019 (Β’ 579) υπουργική απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία ΔA/12108/12-04-2021 (442ης/
09-04-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης 
γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ σε συνδυασμό με την υπ’ αρ. 129818/
Γ2/16-9-2013 (Β’ 2451) υπουργική απόφαση «Αριθμός μα-
θητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια».

7. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 53576/Ν1/5-4-2019 αίτηση 
του νομίμου εκπροσώπου.

8. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 8).

9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.Α/133159/Δ5/
20-10-2013 (Β’ 200/2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης - Λυκείου, η οποία μεταβιβάστηκε και τροποποι-
ήθηκε με την υπό στοιχεία 19912/Ν1/8-2-2019 (Β’ 579) 
υπουργική απόφαση, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας 

και ως προς το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην εται-

ρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟ-
ΣΩΠΗ ΙΚΕ» άδεια Ιδιωτικού Λυκείου για έξι (6) αίθουσες 
διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι επτά (27) μαθητών 
εκάστη και για τέσσερα (4) εργαστήρια κοινής χρήσης 
με το Γυμνάσιο.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι-
ωτικού Λυκείου είναι: «Ιδιωτικό Λύκειο - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ».

Το Ιδιωτικό Λύκειο λειτουργεί επί της οδού Ζαλόγγου 
2, στη Ναύπακτο, με νόμιμο εκπρόσωπο στο Υ.ΠΑΙ.Θ. 
τον Γεώργιο Κοτρώνη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 26 Μαΐου 2021

 Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας 
Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

 Ι 

       Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ. /91/7587 (6) 
 Κατανομή προσωπικού στο Εθνικό Κέντρο Έρευ-

νας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ (Υπουρ-

γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 «Δι-

ατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις (Α’ 105/2019), τις διατά-
ξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 
(Α’ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του 
ν. 3833/2010 (Α’ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 με θέμα «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), το 
π.δ. 84/2019 με θέμα «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’123) και το π.δ. 2/2021 με 
θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» (Α’ 2).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (Β’ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Το από 28/04/2021 ηλεκτρονικό αίτημα του Εθνικού 
Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α’ 6).
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6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) Ερευνητή Α’ βαθμίδας, με γνω-
στικό αντικείμενο «Μοριακές Αλληλεπιδράσεις φυτών 
και Μικροοργανισμών» στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης - ΕΚΕΤΑ του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Μαΐου 2021

  Ο Υπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

    Ι 

(7)
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς από την εταιρεία 

«ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)» τριακοσίων (300) λίτρων 

πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του ΑΛΣ 3323 

του Λ/Χ Σκιάθου/Α’ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου 

και δύο χιλιάδων (2.000) λίτρων αμόλυβδης βεν-

ζίνης για τις ανάγκες του Λιμεναρχείου Σκιάθου .

 Με την υπό στοιχεία 2824.76/36754/2021/25.5.2021 
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του ν. 4182/2013, καθώς επίσης και τις δια-
τάξεις των άρθ. 496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνονται 
αποδεκτές οι από 15-12-2020 και 14-01-2021 επιστολές 
δωρεάς της εταιρείας «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ)», τριακοσίων 
(300) λίτρων πετρελαίου κίνησης για τις ανάγκες του ΑΛΣ 
3323 του Λ/Χ Σκιάθου/Α’ Λιμενικού Τμήματος Σκοπέλου 
και δύο χιλιάδων (2.000) λίτρων αμόλυβδης βενζίνης για 
τις ανάγκες του Λιμεναρχείου Σκιάθου, συνολικής αξίας 
τριών χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και εξή-
ντα λεπτών (#3.883,60#€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ .

 Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

     (8)
 Επιβολή πολλαπλών τελών στον AZIZ (επ.) 

AHMED (ον.) του JABER και της DUNIA, για λα-

θρεμπορία καπνικών προϊόντων .

 Με την υπ’ αρ. 154/2020/26-05-2021 (MRN: 21GRYK 
19020000128-0) πράξη λαθρεμπορίας του Προϊστάμε-
νου του Τελωνείου Ηρακλείου, επιβάλλεται κατ’ άρθρα 
152 και 155 του ν. 2960/2001 - περί «Εθνικού Τελωνεια-
κού Κώδικα» - Α ’ 265, στον AZIZ (επ.) AHMED (ον.) του 
JABER και της DUNIA, γεννηθέντα την 17-07-1997 στην 
Παλαιστίνη, υπήκοο Παλαιστίνης, κάτοχο της υπό στοι-
χεία Ρ00905284 Άδειας Διαμονής Δικαιούχου Διεθνούς 
Προστασίας, που εκδόθηκε την 05-06-2019 στη Λέρο και 
του υπ’ αρ. 4663308 Διαβατηρίου Παλαιστινιακών Αρ-
χών, που εκδόθηκε την 16-09-2018, με ΑΦΜ 178953754 
(Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου), νυν αγνώστου διαμονής, βάσει του 
υπ’ αρ. 1619/21/476660/05-03-2021 εγγράφου του Αρ-
χηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πολλαπλά τέλη για λα-
θρεμπορία καπνικών (άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί 
«Ε. Τ.Κ.») ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων πενήντα τριών 
ευρώ και είκοσι τριών λεπτών (2.353,23 €), τα οποία προ-
σαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και O.E. Α. επί τελών 
χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού πενήντα έξι ευρώ και 
σαράντα οκτώ λεπτών (56,48 €), ήτοι συνολικά ποσό δύο 
χιλιάδων τετρακοσίων εννέα ευρώ και εβδομήντα ενός 
λεπτών (2.409,71 €).

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στο Ηράκλειο, την 
26/05/2021.

Κατά της ως άνω πράξης επιτρέπεται η κατάθεση προ-
σφυγής, εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώπιον του αρ-
μόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001».

  Ο Προϊστάμενος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ   
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*02023480306210008*

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 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. 
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,
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