
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

2 Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Επιθεω-
ρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 74593/Ν1 (1)
   Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό με τον

ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Την υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 

4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρ-
μογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι-
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 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 Σταθερότη-
τας (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 Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυν-
σης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυν-
ση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιο-
δοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες 
επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο πρώτο του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/
2013» (Α΄ 107), το άρθρο 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές δια-
τάξεις» (Α΄ 193), την παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/
2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δη-
μοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), 
το άρθρο 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας χώρου παραστάσεων. Άδεια παρουσίασης 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), το άρθρο 48 του ν. 4264/2014 
«Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 118) και το άρθρο 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για 
την ελληνόγλωση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαί-
δευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159).

3. Την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), 
όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 3 σε 
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του 
ν. 4692/2020 (Α΄ 111).

4. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

5. 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 (Β΄ 756) κοινή υπουργική 
απόφαση.

6. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίησης 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέ-
δου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε 
φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ»
(Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό στοι-
χεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 (Β΄ 1584) υπουργική απόφαση.

7. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/165313/Δ5/4.11.2013 (Β΄ 413) 
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Δημο-
τικού Σχολείου στην Αμαλία Ποριώτου, όπως τροποποιή-
θηκε με τις υπό στοιχεία 163042/Δ1/15-10-2015 (Β΄ 2321) 
και 25112/Δ1/15-02-2016 (Β΄ 422) όμοιές της.

8. Την υπό στοιχεία 128516/Δ1/03-08-2016 (Β΄ 2532) 
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υπουργική απόφαση μεταβίβασης άδειας Ιδιωτικού Δη-
μοτικού Σχολείου στον Ποριώτη Γεώργιο.

9. Την υπό στοιχεία 204417/Ν1/24-12-2019 (ΑΔΑ: 
ΨΦΜΨ46ΜΤΛΗ-Τ9Θ) υπουργική απόφαση επικαιρο-
ποίησης αδειών Ιδιωτικών Σχολείων ΠΕ και ΔΕ για τα 
έτη 2019 - 2021.

10. Την από 23-3-2020 αίτηση του ενδιαφερόμενου 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού 
Σχολείου.

11. Την υπό στοιχεία ΔΑ/32232/31-08-2021 απόφαση 
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

12. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

13. 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).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/165313/Δ5/
04-11-2013 (Β΄ 413) υπουργική απόφαση χορήγησης 
άδειας Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου στην Αμαλία 
Ποριώτου, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 
163042/Δ1/15.10.2015 (Β΄ 2321) και 25112/Δ1/15.2.2016 
(Β΄ 422) όμοιές της και μεταβιβάστηκε με την υπό στοι-
χεία 128516/Δ1/03-08-2016 (Β΄ 2532) υπουργική από-
φαση στον Χονδρονάστα-Ποριώτη Γεώργιο, ως προς 
τον αριθμό αιθουσών, ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2021 - 2022, χορηγούμε στον Xον-
δρονάστα-Ποριώτη Γεώργιο άδεια Ιδιωτικού Δημοτικού 
Σχολείου για δέκα τέσσερις (14) αίθουσες διδασκαλίας, 
ως εξής: στο ισόγειο δίνεται μία (1) αίθουσα δυναμικό-
τητας είκοσι δύο (22) μαθητών/τριών, μία (1) αίθουσα 
δυναμικότητας είκοσι ενός (21) μαθητών/τριών, μία αί-
θουσα δυναμικότητας (1) είκοσι (20) μαθητών/τριών, 
μία (1) αίθουσα δυναμικότητας δέκα έξι (16) μαθητών/
τριών και μία (1) αίθουσα δυναμικότητας δέκα τεσσάρων 
(14) μαθητών/τριών. Στον πρώτο όροφο δίνονται δύο 
(2) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι ενός (21) μαθητών/
τριών, δύο (2) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι δύο (22) 
μαθητών/τριών, δύο (2) αίθουσες δυναμικότητας είκοσι 
οχτώ (28) μαθητών/τριών, μία (1) αίθουσα δυναμικότη-
τας είκοσι τεσσάρων (24) μαθητών/τριών, μία (1) αίθου-
σα δυναμικότητας είκοσι (20) μαθητών/τριών και μία (1) 
αίθουσα δυναμικότητας δέκα εννέα (19) μαθητών/τριών.

Η παρούσα έχει αναδρομική ισχύ και για το έτος 2020-
2021.

Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδι-
ωτικού Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό 
Σχολείο - ΣΧΟΛΗ ΠΟΡΙΩΤΟΥ».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί στην Περιοχή 
Άγιοι Πάντες Κορωπίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 17 Ιουνίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/62523/4545 (2)
    Σύσταση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Επιθε-

ωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής (ΕΕΔΠ) 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

(ΥΠΕΝ). 

 O ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 «Εθνικό 

Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθ-
μολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, 
προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - 
αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Δι-
οίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33).

2. Τα άρθρα 159 και 162 του Κώδικα Κατάστασης Δη-
μοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλή-
λων Ν.Π.Δ.Δ.» (ν. 3528/2007, Α’ 26).

3. Τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-
κασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45).

4. Την παρ. Β4 του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρ-
ρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 81).

5. Την παρ. 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 
«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημο-
σίου Δικαίου» (Α’ 54).

6. Την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμί-
σεις θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 196).

7. Το άρθρο τρίτο της από 13.8.2021 Π.Ν.Π. «Έκτακτα 
μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και την ταχεία 
αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, την άμεση 
στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/
Αυγούστου 2021 και συναφείς διατάξεις» (Α’  143), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156).

8. Τα άρθρα 47 έως 55 του ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρα-
τηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις 
για θέματα ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Το-
πικής 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).

9. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

10. Τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

11. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
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Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

12. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

13. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/48478/3594/16.5.2022 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των διοικητι-
κών λεπτομερειών μεταφοράς των Δασικών Υπηρεσιών, 
του αντίστοιχου προσωπικού και λοιπών θεμάτων της 
παρ. 5 του άρθρου τρίτου της από 13.8.2021 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 143), η οποία κυρώθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 (Α’ 156)» (Β’ 2415).

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε

Α. Συστήνονται πενταμελή Υπηρεσιακά Συμβούλια 
σε εκάστη Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής 
(ΕΕΔΠ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ), ως εξής:

1. Στην ΕΕΔΠ Αττικής συστήνεται πενταμελές Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο με έδρα την Αθήνα.

2. Στην ΕΕΔΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας συστήνεται 
πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα την Λάρισα.

3. Στην ΕΕΔΠ Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας συστή-
νεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα τα 
Ιωάννινα.

4. Στην ΕΕΔΠ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιο-
νίου συστήνεται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με 
έδρα την Πάτρα.

5. Στην ΕΕΔΠ Αιγαίου συστήνεται πενταμελές Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο με έδρα τον Πειραιά.

6. Στην ΕΕΔΠ Κρήτης συστήνεται πενταμελές Υπηρε-
σιακό Συμβούλιο με έδρα το Ηράκλειο.

7. Στην ΕΕΔΠ Μακεδονίας - Θράκης συστήνεται πεντα-
μελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Β. Έκαστο εκ των ανωτέρω Υπηρεσιακών Συμβουλίων 
αποτελείται από:

1) Τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπλη-
ρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου 
Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης 
καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται 
στην αρμοδιότητα εκάστου Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
και υπηρετούν στην έδρα του ή στο Νομό Αττικής, για τα 
Υπηρεσιακά Συμβούλια που εδρεύουν στο Νομό αυτό.

Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν υπάλληλοι εκάστης 
ΕΕΔΠ με τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις για να ορι-
στούν μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ορίζονται 

υπάλληλοι από άλλη δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου που πληρούν τις προϋποθέσεις 
αυτές. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για τη συγκρότη-
ση του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός της 
έδρας του Νομού αυτού, που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ο αριθμός των μελών που ορίζεται από κάθε φύλο 
ανέρχεται σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 του 
συνόλου των μελών, εφόσον σε εκάστη ΕΕΔΠ υπηρετεί 
επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νό-
μιμες προϋποθέσεις για ορισμό και εφόσον τα μέλη που 
ορίζονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθ-
μός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα, 
εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

2) Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων και 
τους αναπληρωτές αυτών, οι οποίοι έχουν αναδειχθεί 
από τις τελευταίες εκλογές για την ανάδειξη αιρετών 
εκπροσώπων.

Αν λυθεί η υπαλληλική σχέση τακτικού αιρετού μέλους 
του Συμβουλίου, τακτικό μέλος ορίζεται ο επόμενος στη 
σειρά εκλογής, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της 
θητείας.

α) Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα μονί-
μου προσωπικού, μετέχουν σε αυτό ως μέλη, οι αιρετοί 
εκπρόσωποι των μονίμων υπαλλήλων εκάστης ΕΕΔΠ.

β) Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα προ-
σωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου, μετέχουν σε αυτό ως μέλη, οι αιρετοί εκπρόσω-
ποι των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου εκάστης ΕΕΔΠ.

Γ. Εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου, ορίζεται ο Προϊ-
στάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης 
Δασών εκάστης ΕΕΔΠ, με αναπληρωτή του τον προϊστά-
μενο του Τμήματος Υποστηρικτικής Λειτουργίας της ως 
άνω Διεύθυνσης.

Ο Εισηγητής δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός αν είναι 
μέλος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Η ιδιότητα του ει-
σηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα του μέλους αυτού.

Δ. Γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και νό-
μιμος αναπληρωτής του ορίζεται υπάλληλος εκάστης 
ΕΕΔΠ κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ.

Ε. Τα ως άνω Υπηρεσιακά Συμβούλια είναι αρμόδια 
για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων 
εκάστης ΕΕΔΠ, με εξαίρεση την πειθαρχική ευθύνη των 
υπαλλήλων και τα θέματα που αφορούν στην επιλογή 
προϊσταμένων.

ΣΤ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιουνίου 2022

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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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 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,

*02032642406220004*
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