
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1004/2022 από-
φασης «Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων από 
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

2 Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου.

3 Μετατροπή της άδειας του Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης Επιπέδου Δύο του φορέα «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» σε Κέντρο Διά Βίου 
Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Α.1044 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1004/2022 

απόφασης «Πρόγραμμα Δημοσίων Κληρώσεων 

από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2 του άρθρου 70 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) 

περί προγράμματος δημοσίων κληρώσεων, 
β) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37 
και του άρθρου 41 αυτού,

γ) της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/ 
23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738),

δ) του ν. 4624/2019 (Α’ 137) περί της Αρχής Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και περί της 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679/ΕΕ,

ε) του ν. 4537/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νο-
μοθεσία της οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες 
πληρωμών και άλλες διατάξεις» (Α’ 84).

2. Τις διατάξεις:
α) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 

Οικονομικών» (Α’ 181),
β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

γ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155),

δ) της υπ’ αρ. 339/2019 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονομικών περί Ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο (Β΄ 3051),

ε) της υπ’ αρ. 470/30.10.2020 απόφασης του πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη»(Β’ 4805).

3. Την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) Πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση 
του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ (ΥΟΔΔ 689) καθώς 
και την 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 (ΥΟΔΔ 27) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων».

4. Την υπό στοιχεία Α. 1004/2022 (Β’ 119) απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Οικονομικών.

5. Την ανάγκη ελέγχου και διασφάλισης της διαφανούς 
διεξαγωγής των κληρώσεων του Προγράμματος Δημο-
σίων Κληρώσεων.

6. Το γεγονός, ότι από την εν λόγω απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη στον Προϋπολογισμό της ΑΑΔΕ τρέχο-
ντος έτους και επόμενων ετών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α.1004/2022 απόφα-
ση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών με την προσθήκη παρ. 7 στο 
άρθρο 5, ως εξής:

«Στις κληρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρού-
σας, παρευρίσκεται κυκλικά ανά κλήρωση ο Προϊστά-
μενος Διεύθυνσης ή των Τμημάτων της Διεύθυνσης 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΣΕΛ) της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίοι υπηρετούν εντός 
της έδρας της».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Απριλίου 2022

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. 37889/Ν1 (2)
Τροποποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρω-

τοβάθμιας Εκπαίδευσης - Δημοτικού Σχολείου .

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες 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 άρ-

θρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016.» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθη-
καν 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 τίτ-
λο «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 Ομολό-
γων», 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 εφαρμο-
γής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013»
(Α΄ 107), του άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρ-
θρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 193), της παρ. 3 του άρθρου έκτου του 
ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδι-
κα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 268), του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8), 

του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών 
δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 118) και του 
άρθρου 36 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνό-
γλωση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
άλλες διατάξεις»” (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις της 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), με την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοι-
νή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).

6. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιρο-
ποίησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρί-
ου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προ-
σώπων και ΝΠΔΔ» (Β΄ 3324), με την υπό στοιχεία 84151/
ΙΑ/20-6-2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 1584).

7. Την υπό στοιχεία Φ.2.Α/111502/Δ5/12-8-2013 (Β΄ 139/
2014) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού 
Δημοτικού Σχολείου.

8. Την από 31-5-2020 αίτηση των ενδιαφερομένων 
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Δημοτικού 
Σχολείου.

9. Την υπό στοιχεία ΔΑ/1533/3-2-2022 απόφαση δια-
τύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

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

11. 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).

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

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.Α/111502/Δ5/
12-8-2013 (Β΄ 139/2014) υπουργική απόφαση χορήγη-
σης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης - Δημοτικού Σχολείου, ως προς τον νόμιμο εκπρό-
σωπο, τον αριθμό των αιθουσών και τη δυναμικότητα, 
ως ακολούθως:

Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΑΦΟΙ ΒΑΘΕΙΑ - ΚΥΡΑΪΛΙΔΗΣ Χ. Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού 
Δημοτικού Σχολείου για έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, ως 
εξής: στο ισόγειο δίνεται μία αίθουσα (1) δυναμικότητας 
είκοσι οκτώ (28) μαθητών, μία (1) δυναμικότητας δεκα-
οκτώ (18) μαθητών και δύο (2) δυναμικότητας είκοσι 
έξι (26) μαθητών, και στον πρώτο όροφο δίνεται μία (1) 
αίθουσα δυναμικότητας είκοσι έξι (26) μαθητών και μία 
(1) αίθουσα δυναμικότητας είκοσι τριών (23) μαθητών.
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Ο διακριτικός τίτλος ίδρυσης και λειτουργίας του Ιδιω-
τικού Δημοτικού Σχολείου είναι: «Ιδιωτικό Δημοτικό Σχο-
λείο - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο λειτουργεί επί της οδού 
Παύλου Μελά 29, στον Καρέα Αττικής, με νόμιμο εκπρό-
σωπο στο Υ.ΠΑΙ.Θ. τον Βαθειά Κωνσταντίνο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 4 Απριλίου 2022

Η Υφυπουργός

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Ι      

 Αριθμ. 37362/Κ6 (3)
Μετατροπή της άδειας του Κέντρου Διά Βίου Μά-

θησης Επιπέδου Δύο του φορέα «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» σε Κέντρο Διά Βίου 

Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του ν. 4763/2020 (Α’ 254) .

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, 
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α) της παρ. 17  του άρθρου 53 και του άρ-

θρου 169 του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτιση και Διά Βίου Μάθησης, 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο 
αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής 
κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση 
της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό 
Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 254).

β) Του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016» (Α’ 222) και ειδικότερα της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ. 
του άρθρου πρώτου.

γ) Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

δ) Των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

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

στ) Της παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019, «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α’ 119).

ζ) Της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019, «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

2. Την υπό στοιχεία 141267/Κ6/05-11-2021 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, 
Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση άδειας 
Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σε φυσικά, νομικά 
πρόσωπα και ενώσεις προσώπων» (Β’ 5159).

3. Την υπό στοιχεία 16388/Κ6/14-02-2022 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων και 
χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθη-
σης (Κ.Δ.Β.Μ.), κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012» (Β’ 686).

4. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματι-
κής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 513) 
σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του ν. 4763/2020 (Α’ 254).

5. Την άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου Δύο 
με τον διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ Academy ΚΔΒΜ2» και κω-
δικό 4503-05, η οποία εκδόθηκε με την απόφαση της 
95ης/30-12-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Εθνικού Ορ-
γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και χορηγήθηκε 
στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ».

6. Την υπό στοιχεία 155261/K6/30-11-2021 αίτηση του 
νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ», με τα συνημμένα σε αυτή 
δικαιολογητικά.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Την μετατροπή της άδειας του Κέντρου Διά Βίου Μά-
θησης Επιπέδου Δύο του νομικού προσώπου με την 
επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΕ» 
και κωδικό 4503-05, με τροποποίηση της άδειάς του σε 
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), με δ.τ. «Κ.Δ.Β.Μ. 
OTEAcademy» και με δομή στη διεύθυνση: ΠΕΛΙΚΑ και 
ΣΠΑΡΤΗΣ, Τ.Κ. 151 22, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ, ΑΤΤΙΚΗ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 1 Απριλίου 2022

Ο Γενικός Γραμματέας
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης,
Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ   
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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,
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