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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/
30-05-2018 υπουργικής απόφασης «Καθήκοντα
και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών
Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής
εκπαίδευσης» (Β’ 2038).

2

Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

3

Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας,
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για
το Α’ εξάμηνο του έτους 2022, υπαλλήλων που
υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 44841/Δ3
(1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/
30-05-2018 υπουργικής απόφασης «Καθήκοντα
και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών
Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης» (Β’ 2038).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. δ’ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008
(Α’ 199), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του
ν. 4505/2017 (Α’ 189).
2. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α’ 199),
όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 16 του άρθρου 28 του
ν. 4186/2013 (Α’ 193).
3. Την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α’ 167),
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 101 του
ν. 4823/2021 (Α’ 136).
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4. Τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 35 του ν. 1566/1985 (Α’ 167)
και την παρ. 10 α του άρθρου 3 του ν. 2817/2000 (Α’ 78).
5. Το π.δ. 216/2001 «Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας» (Α’ 167).
6. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
7. Τo π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
11. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
12. Την υπ’ αρ. 50/07-12-2017 εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
13. Την υπό στοιχεία. Φ.1/Γ/120/32906/Β1/23-02-2022
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ότι
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την περ. α της παρ. 18 του άρθρου 1
της υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 (Β’ 2038) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως είχε τροποποιηθεί με την
παρ. 2 της υπό στοιχεία 123276/Δ3/30-09-2021 (Β’ 4706)
κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθιστώντας το περιεχόμενό της ως ακολούθως:
«α) Υποστηρίζει όλους τους/τις μαθητές/τριες της
σχολικής μονάδας τοποθέτησης του/της, όπως και της
τυχόν συστεγαζόμενης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
εισηγητικό μέρος του παρόντος άρθρου, λαμβάνοντας
υπόψη το περιεχόμενο του Ατομικού Δελτίου Υγείας
Μαθητή (ΑΔΥΜ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό
στοιχεία Φ6/304/75662/Γ1/15-05-2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 296) και τηρώντας γι’ αυτούς/ες όλες
τις περιγραφόμενες διαδικασίες του παρόντος άρθρου,
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ανεξαρτήτως υφιστάμενης ή μη εγκριτικής απόφασης
υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή».
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018
(Β’ 2038) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Απριλίου 2022
Η Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. 45013/N1
(2)
Τροποποίηση Άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.
Η 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 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012,
κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του
Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
(Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο
«Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο
«Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ»
και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με
τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων»,
παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 18) και όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (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 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες
ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α’ 176) και άλλες διατάξεις» (Α’ 268), του άρθρου 11
του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α’ 8), του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση
εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 118)
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και του άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α’ 159).
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 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 με την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση (Β’ 1584).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/11693/Δ5/28-1-2014 (Β’ 201)
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Γυμνασίου στην
εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Α.Ε.», η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 95430/
Ν1/8-06-2017 (Β΄ 2118) υπουργική απόφαση.
7. Την υπό στοιχεία ΔA/3803/21-03-2022 (477ης/
18-03-2022 Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε συνδυασμό με την υπό στοιχεία
129818/Γ2/16-9-2013 υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Γυμνάσια και στα Λύκεια» (Β’ 2451).
8. Την υπό στοιχεία Υ.ΠΑΙ.Θ. 37538/Ν1/2-4-2021 αίτηση τροποποίησης του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
10. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «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 απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΑ/11693/Δ5/
28-1-2014 (Β’ 201) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης -Γυμνασίου, η οποία τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 95430/Ν1/8-06-2017 (Β’ 2118) υπουργική απόφαση,
ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην εταιρεία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης- Γυμνασίου για επτά (07) αίθουσες
διδασκαλίας εκ των οποίων μία (1) δυναμικότητας είκοσι
τριών (23) μαθητών, μια (1) δυναμικότητας δεκαεπτά (17)
μαθητών, μία (1) δυναμικότητας δεκαέξι (16) μαθητών, μία
δυναμικότητας είκοσι έξι (26) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας δεκαεννέα (19) μαθητών και δύο (2) δυναμικότητας
είκοσι επτά (27) μαθητών έκαστοι. Επίσης για μία (1) αίθουσα πληροφορικής και για δύο (02) εργαστήρια.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του
Γυμνασίου είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο - ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α.Ε.».
Το Γυμνάσιο λειτουργεί επί των οδών Κουμουνδούρου
175 και Σπάρτης, στον Πειραιά, με νόμιμο εκπρόσωπο
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στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Σκυβαλάκη Εμμανουήλ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Απριλίου 2022
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. 116477
(3)
Έγκριση απογευματινής υπερωριακής εργασίας,
καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για
το Α’ εξάμηνο του έτους 2022, υπαλλήλων που
υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στη Γενική
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Του άρθρου 20 Κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176),
1.2 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143),
1.3 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), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133),
1.4 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 «Περί κυρώσεως
της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" και τροποποιήσεων διατάξεων ταύτης» (Α’ 126),
1.5 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
1.6 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 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),
1.7 του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
1.8 την υπ’ αρ. οικ.27954/14.05.2020 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός της
Μιλένας - Ελένης Κόντου του Αλεξίου, σε θέση Υπηρε-
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σιακής Γραμματέως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΥΟΔΔ 406).
2. Tην υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/06.05.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, που αφορά στην
παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του
ν. 4354/2015 (Α’ 176).
3. Tην υπ’ αρ. 2/1757/0026/10.01.2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητικών πληρωμής αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία» (Β’ 17).
4. Την ανάγκη παροχής υπερωριακής απογευματινής
εργασίας, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου,
ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, με το ανώτατο
επιτρεπόμενο αριθμό ωρών για κάθε υπάλληλο και έως
ενενήντα (90) υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022,
προκειμένου να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων: α) η έγκαιρη
ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανατροπή των πιστώσεων του προηγούμενου οικονομικού έτους και την
ανάληψη των απαραίτητων υποχρεώσεων που θα βαρύνουν το νέο οικονομικό έτος, β) η έγκαιρη ολοκλήρωση
των διαδικασιών για την άμεση καταβολή των προβλεπόμενων επιδομάτων σε πληγέντες πολίτες και επιχειρήσεις
από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές, γ) η εκκαθάριση των πάσης φύσεως οικονομικών υποχρεώσεων του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Υπηρεσίας
Πολιτικής Αεροπορίας και της Επιτροπής Διενέργειας Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων και δ) η έγκαιρη καταβολή των επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων στους
Εποπτευόμενους Φορείς του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 94487/29.03.2022 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη μέχρι ποσού πενήντα χιλιάδων
ευρώ 50.000,00 €, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του
εκτελούμενου προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Ειδικός Φορέας 1039 501 και Α.Λ.Ε.
2120201001 «Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση
ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι και Ι.Δ.Α.Χ.)», αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2022, την
παροχή απογευματινής υπερωριακής εργασίας, καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, για έως ενενήντα (90) υπαλλήλους που υπηρετούν καθ’ οποιονδήποτε
τρόπο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και μέχρι
εκατόν είκοσι (120) ώρες για κάθε υπάλληλο.
Η πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απογευματινής εργασίας, θα βεβαιώνεται στα τέλη κάθε μήνα με
πράξη των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών. Με αποφάσεις των ανωτέρω
θα συγκροτούνται στις αρχές έκαστου μήνα συνεργεία
υπερωριακής απασχόλησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 15 Απριλίου 2022
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΜΙΛΕΝΑ ΚΟΝΤΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2055/26.04.2022

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.

*02020552604220004*

