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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Γυμνασίου του Ξένου Σχολείου «ST CATHERINE’S
BRITISH SCHOOL».

2

Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του
Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς από το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
στο Υπουργείο Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 60935/Ν1
(1)
Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του Γυμνασίου του Ξένου Σχολείου «ST CATHERINE’S
BRITISH SCHOOL».
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α΄ 2).
2. Την παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 193), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1
του άρθρου 90 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), τροποποιήθηκε με το άρθρο 127 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), συμπληρώθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4830/21 (Α΄ 169).
3. Τον ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής,
Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α΄ 244),
όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4713/2020 (Α΄147).
4. Την 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:
α) τροποποιήθηκαν από το άρθρο 30 του ν. 4111/2013
(Α΄ 18),
β) αντικαταστάθηκαν από το άρθρο πρώτο του ν. 4152/
2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/
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2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107) και του άρθρου
33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193),
γ) συμπληρώθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 90 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
δ) τροποποιήθηκαν από το άρθρο 127 του ν. 4763/2020
(Α΄ 254),
ε) τροποποιήθηκαν από την 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),
στ) τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας
χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) και
ζ) τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 48
του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
5. Το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) περί Οργανισμού Υπουργείου
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) περί μετονομασίας του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
7. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) περί σύστασης και κατάργησης Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων.
9. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).
10. 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).
11. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 υπουργική
απόφαση «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής
’’Με εντολή Υπουργού’’ και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους
των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Αυτοτελών
Διευθύνσεων, Τμημάτων και Αυτοτελών Τμημάτων του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β΄ 8).
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12. Την υπό στοιχεία 37572/Γ1/2-4-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 254).
13. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 κοινή υπουργική
απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012» (Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε με την
υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 (Β΄ 756) όμοια απόφαση.
14. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 (Β΄ 3324)
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπό
στοιχεία 84151/ΙΑ/20-06-2013 (Β΄ 1584) όμοια απόφαση.
15. Την υπό στοιχεία 129818/Γ2/16-09-2013 κοινή
υπουργική απόφαση «Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα
Γυμνάσια και στα Γενικά Λύκεια» (Β΄ 2451).
16. Το υπ’ αρ. 14721/15-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας (υπό
στοιχεία ΥΠΑΙΘ/ΚΠ 94469/Ν1/17-07-2020) με το οποίο
διαβιβάζεται η αίτηση τροποποίησης του Γυμνασίου του
Ξένου Σχολείου «ST.CATHERINE’S BRITISH SCHOOL».
17. Την υπό στοιχεία ΔΑ/27647/22-07-2021 (υπό στοιχεία ΥΠΑΙΘ/ΚΠ 92605/27-07-2021) απόφαση διατύπωσης θετικής γνώμης της 455ης/22-07-2021 Συνεδρίασης
του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ και την υπό στοιχεία ΔΑ/48982/
18- 11-2021 (αρ. πρ. ΥΠΑΙΘ/ΚΠ 149017/19-11-2021)
Απόφαση επαναδιατύπωσης θετικής γνώμης της 466ης/
18-11-2021 Συνεδρίασης του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ ως προς
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων.
18. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της άδειας λειτουργίας του ξένου
ιδιωτικού σχολείου με διακριτικό τίτλο άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας «ST. CATHERINE’S BRITISH SCHOOL», ως
προς τις αίθουσες διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στο Γυμνάσιο του ξένου ιδιωτικού σχολείου «ST.CATHERINE’S
BRITISH SCHOOL» άδεια λειτουργίας για δώδεκα (12)
αίθουσες διδασκαλίας δυναμικότητας είκοσι επτά (27)
μαθητών/τριών, για τρεις (3) αίθουσες πληροφορικής
κοινές με το Δημοτικό και το Λύκειο και για είκοσι (20)
εργαστήρια κοινά με το Λύκειο, εκ των οποίων τα δεκαοκτώ (18) είναι κοινά και με το Δημοτικό.
Οι ανωτέρω αίθουσες του Γυμνασίου θα λειτουργήσουν στην οδό Κοντογιάννη και Βασ. Αντωνοπούλου
στην Κηφισιά, με νόμιμο εκπρόσωπο στο ΥΠΑΙΘ τον
James Stuart Smith.
H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 25 Μαΐου 2022
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
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Αριθμ. 32195
(2)
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων του
Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο Εσωτερικών.
O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 7 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό
Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για
θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης
των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη
στον κλάδο Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την
ολοκλήρωση της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις
για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών
και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63),
β. του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των
ζώων συντροφιάς - Πρόγραμμα «ΑΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις» (Α’ 169), και ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 3,
γ. του άρθρου 1 του π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών
Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100),
δ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
ε. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180).
2. Την υπό στοιχεία Υ9/12.05.2022 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Τροποποίηση της υπό στοιχεία
Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών,
Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607)» (Β’ 2357).
3. Το υπ’ αρ. 1312/177265/07.07.2021 έγγραφο του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 31/12.05.2022 εισήγηση της
περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143),
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του
ν. 4337/2015 (Α’ 129), σύμφωνα με την οποία η παρούσα
απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
5. Την ανάγκη έναρξης της λειτουργίας του Τμήματος
Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής
Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης
της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης,
του Υπουργείου Εσωτερικών, διαπιστώνουμε:
Α. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, όπως
αυτό μετονομάστηκε, μεταφέρεται από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Υπουργείο
Εσωτερικών.
Β. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς υπάγεται
στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και
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Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών και Οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών.
Γ. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς ασκεί όλες
τις αρμοδιότητες που ανατίθενται κάθε φορά σε αυτό
από διατάξεις νόμων ή άλλων κανονιστικών πράξεων
και ιδίως αυτών του π.δ. 40/2021 και του ν. 4830/2021,
ειδικότερα:
Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς είναι αρμόδιο για:
α. Τη μέριμνα για τα ζώα συντροφιάς και τη διαχείριση
των αδέσποτων ζώων,
β. τον καθορισμό των όρων διαχείρισης των ζώων συντροφιάς και των παραγόντων που επηρεάζουν δυναμικά τον πληθυσμό τους, καθώς και των υποχρεώσεων
των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, των
Δήμων και Συνδέσμων Δήμων και των φυσικών ή νομικών προσώπων που πραγματοποιούν την εκτροφή,
την πώληση, τις εκθέσεις ή άλλες εκδηλώσεις με ζώα
συντροφιάς,
γ. τον καθορισμό των κατάλληλων πρακτικών για τη
διαχείριση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, του περιεχομένου των επιχειρησιακών προγραμμάτων και την
εποπτεία (όπως την έγκριση) της εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων περισυλλογής και διαχείρισης των
αδέσποτων ζώων συντροφιάς, καθώς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων που εκπονούν οι Δήμοι,
δ. τη σύνταξη, συμπλήρωση και τροποποίηση όλων
των νομοθετικών και διοικητικών πράξεων με τις οποίες θεσπίζονται προδιαγραφές για την προστασία των
ζώων συντροφιάς, καθώς και την εν γένει μεταχείρισή
τους, ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με το
ενωσιακό δίκαιο,
ε. την αντιμετώπιση θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών
Οργανισμών σε συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες,
στ. τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων
ίδρυσης και λειτουργίας ενδιαιτημάτων ζώων συντροφιάς, καταφυγίων ζώων συντροφιάς και χώρων εκπαίδευσης ζώων συντροφιάς,
ζ. την οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων για
την επιμόρφωση των κτηνιάτρων, των κατόχων ζώων
συντροφιάς, των ατόμων που ασχολούνται με την εκπαίδευση, εκτροφή, πώληση, και φύλαξη των ζώων συντροφιάς, καθώς και των φορέων διαχείρισης των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς και τη σύνταξη εντύπων που αφορούν
κτηνιατρικές δραστηριότητες αρμοδιότητας του Τμήματος και μέριμνα για την αξιοποίησή τους,
η. τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων
λειτουργίας φιλοζωικών σωματείων, ενώσεων και άλλων
μη κερδοσκοπικών φορέων για την προστασία των ζώων
συντροφιάς,
θ. τη σύνταξη ενημερωτικού υλικού που αφορούν κτηνιατρικές δραστηριότητες αρμοδιότητας του Τμήματος
και τη μέριμνα για την αξιοποίησή τους,
ι. τον εντοπισμό και την καταγραφή προβλημάτων σε
θέματα προστασίας, συνθηκών διαβίωσης και εν γένει
ορθής μεταχείρισης των ζώων συντροφιάς και τη λήψη
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μέτρων αντιμετώπισής τους, σε συνεργασία με αρμόδιες
υπηρεσίες και φορείς,
ια. τη διαχείριση και την επίλυση προβλημάτων που
προκύπτουν κατά την εφαρμογή των νομοθετικών απαιτήσεων στον τομέα της προστασίας των ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με επιστημονικά Ιδρύματα και την
εν γένει επιστημονική υποστήριξη των κτηνιατρικών
υπηρεσιών από αυτά,
ιβ. τη μέριμνα ώστε το προσωπικό των περιφερειακών
κτηνιατρικών υπηρεσιών να έχει την κατάλληλη κατάρτιση, να τηρείται ενήμερο των εξελίξεων στον τομέα της
προστασίας των ζώων συντροφιάς και να κατέχει τον
κατάλληλο εξοπλισμό που απαιτείται για τη διενέργεια
των επίσημων ελέγχων στον τομέα αυτό,
ιγ. τη συμμετοχή στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
δικτυακών εφαρμογών ως προς την καταχώρηση των
απαραίτητων πληροφοριών για την υποστήριξη του τομέα της προστασίας των ζώων συντροφιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
ιδ. τη συμβολή στη μεταφορά των πορισμάτων της
κτηνιατρικής έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και
των τεχνικών γνώσεων και λοιπών πληροφοριών σε όλες
τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες (όπως Ελληνική
Αστυνομία, Δήμοι ή οποιαδήποτε άλλη Υπηρεσία ή Δημόσιο Φορέα) και όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, κατά περίπτωση, με την εκπόνηση, αξιολόγηση
και διάδοση οδηγών ορθής πρακτικής, ώστε να διευκολύνεται η συμμόρφωση με την εκάστοτε νομοθεσία για
την προστασία των ζώων συντροφιάς.
Δ. Το Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς περιλαμβάνει:
α) Έξι (6) θέσεις του κλάδου Π.Ε. Κτηνιατρικής στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται δύο (2) κενές οργανικές
θέσεις που μεταφέρθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
β) μία (1) θέση του κλάδου Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού,
γ) δύο (2) θέσεις του κλάδου Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού,
δ) δύο (2) θέσεις του κλάδου Π.Ε. Πληροφορικής,
ε) δύο (2) θέσεις του κλάδου Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων.
Περαιτέρω το Τμήμα μπορεί να στελεχώνεται με υπαλλήλους που μετακινούνται από τις λοιπές μονάδες της
Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, με
απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Ε. Στο Τμήμα Προστασίας Ζώων Συντροφιάς προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Π.Ε.
των κλάδων/ειδικοτήτων Κτηνιατρικής ή ΔιοικητικούΟικονομικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 3 του
άρθρου 7 του ν. 4915/2022.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2022
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2655/30.05.2022

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.

*02026553005220004*

