
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κριτήρια Μοριοδότησης Μελών Επιτροπής Παρα-
κολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου 
(Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου.

3 Συμπλήρωση της Φ.2.1/7108/07.08-2019 (ΦΕΚ 
3231  Β΄) απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηπείρου, με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας 
Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας της Περιφε-
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για το σχολικό 
έτος 2019-2020».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην 1891/4-6-2019 από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2197/τ.Β΄/07-06-2019.

5 Διόρθωση σφάλματος στην 18966/31-7-2019 από-
φαση του Αναπληρωτή Δημάρχου Νέας Σμύρνης, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3356/τ.Β΄/30-8-2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. Κ1/142536 (1)
Κριτήρια Μοριοδότησης Μελών Επιτροπής Πα-

ρακολούθησης και Στήριξης Εκπαιδευτικού Έρ-

γου (Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία Δεύ-

τερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 27 του 

ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/2013) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/
τ.Α΄/2010) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - 
καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην 
εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/
τ.Α΄/1997) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων 
του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκ-
παιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 14 και 21 του ν. 4115/
2013 (ΦΕΚ  24/τ.Α΄/2013) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελμα-
τικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

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

6. Το π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/τ.Α΄/2019) «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/τ.Α΄/2019) «Διορισμός 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Το π.δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123/τ.Α΄/2019) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

9. Την 122600/Γ1 απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 513/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./
2019) «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

10. Την 40023/Υ1 (ΦΕΚ 867/τ.Β΄/2018) κοινή υπουργική 
απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής ’’Με 
εντολή Υπουργού’’, ’’Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού’’ 
και ’’Με εντολή Υφυπουργού’’ στους Γενικούς/Διοικητικό 
και ορισμός κυρίων διατακτών του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

11. Την 5953/2014 (ΦΕΚ 1861/τ.Β΄/2014) υπουργική 
απόφαση «Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των 
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).», όπως ισχύει.

12. Την 17569/9-12-2016 απόφαση «Ένταξη της 
Πράξης ’’Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)’’ με Κω-
δικό ΟΠΣ  5002546, Κωδικό Έργου 2016ΣΕ34510096 
της ΣΑΕ  3451 (αριθμ. 69641/22-06-2017  - Α.Δ.Α.: 
ΩΑΩΙ465ΧΙ8-9Β5), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ’’Ανά-
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πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020’’ του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης - Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ’’ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ’’».

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε:

Α. Ορίζουμε ως κριτήρια Μοριοδότησης των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευ-
τικού Έργου (Παιδαγωγικοί Σύμβουλοι) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) τα παρακάτω:
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ
ΤΕΤΡΑΕΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΑ Σ.Δ.Ε.*
(Διευθυντή ή Εκπαιδευτικού ή Επιστημονικού Υπεύθυνου ή Μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης 
του Εκπαιδευτικού Έργου)
* Αποκλείονται εκπαιδευτικοί που υπηρετούν την τρέχουσα σχολική χρονιά στα Σ.Δ.Ε. (ως Διευθυντές, Υποδιευθυντές, 
εκπαιδευτικοί).
(Στα πεδία 2.1 και 3.1 μοριοδοτείται διδακτική και διοικητική εμπειρία, αντίστοιχα, πέραν της προαπαιτούμενης).
Σε περίπτωση κενών θέσεων των Μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Στήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου, 
επειδή οι υποψήφιοι δεν πληρούν το ανωτέρω προαπαιτούμενο, επιτρέπεται να συμμετάσχουν και υποψήφιοι με 
μικρότερη των 4 ετών εμπειρία, όχι όμως λιγότερη των 3 ετών. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται ξεχωριστός πίνακας, 
ο οποίος περιλαμβάνει τους ανωτέρω υποψηφίους κατά φθίνουσα σειρά χρονικής εμπειρίας. 
Ενεργοποίηση του συγκεκριμένου πίνακα θα γίνει μόνο σε περίπτωση που υπάρξουν κενά στις θέσεις.
1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 20
1.1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 14
1.1.Α Διδακτορικό 9
1.1.Β Μεταπτυχιακό 6

1.1.Γ Δεύτερο Πτυχίο (δεν λαμβάνονται υπόψη πτυχίο Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. μονοετούς 
φοίτησης και δεύτεροι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι) 5

- Μεταπτυχιακές σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, 
στη Διά Βίου Εκπαίδευση, και στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, λαμβάνουν το μέγιστο αριθμό μορίων.
- Σπουδές (μεταπτυχιακό, διδακτορικό) σε άλλες ειδικεύσεις - κατευθύνσεις μοριοδοτούνται αντίστοιχα με 2 μόρια 
λιγότερο.
- Αν ο υποψήφιος έχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα.
- Η κατοχή δεύτερου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως.
1.2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
Δεν μοριοδοτούνται Ημερίδες, Διημερίδες, Συνέδρια κ.λπ. 6

1.2.Α Σε θέματα Σ.Δ.Ε.
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2

1.2.Β Στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων (επιμόρφωση εκτός θεμάτων Σ.Δ.Ε.) 
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2

1.2.Γ Στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες, με μέγιστο αριθμό μορίων 2) 2

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
(Στη διδακτική εμπειρία δεν προσμετράται χρόνος άδειας άνευ αποδοχών, εκπαιδευτικής άδειας, 
ή απόσπασης σε θέση με διοικητικά καθήκοντα. Εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013)

15

2.1

Στα Σ.Δ.Ε.
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 7)
Δεν μοριοδοτείται η πριν τον διορισμό στην τυπική εκπαίδευση αναγνωρισμένη 
προϋπηρεσία.

7

2.2 Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (εκτός Σ.Δ.Ε. και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης)
(0,25 μόρια ανά 50 ώρες διδασκαλίας, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4

2.3
Στην τυπική εκπαίδευση
(διδακτικό έργο στη Πρωτοβάθμια/Δευτεροβάθμια/Τριτοβάθμια Εκπαίδευση)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

3. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 14

3.1 Στα Σ.Δ.Ε. ως Διευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 6) 6
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3.2 Στα Σ.Δ.Ε. ως Υποδιευθυντής
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4) 4

3.3
Στην τυπική εκπαίδευση (Διευθυντής - Υποδιευθυντής) και στα Δ.Ι.Ε.Κ./Δ.ΣΕΚ. 
(Διευθυντής - Υποδιευθυντής)
(1 μόριο ανά σχολικό έτος, με μέγιστο αριθμό μορίων 4)

4

- Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων δεν μοριοδοτείται αθροιστικά.
- Οποιαδήποτε διοικητική εμπειρία και προϋπηρεσία δεν μοριοδοτείται και ως διδακτική εμπειρία για την ίδια χρονική 
περίοδο.
4. ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 5
4.1. 1η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
4.1.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 1
4.1.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 1,5
4.1.Γ Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 2
4.2. 2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 1
4.2.Α Καλή γνώση (επίπεδο Β2) 0,5
4.2.Β Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) 0,75
4.21 Άριστη γνώση (επίπεδο C2) 1
- Μοριοδοτείται το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο.
- Πιστοποιητικά γνώσης ξένης γλώσσας σύμφωνα με ΑΣΕΠ.
4.3. ΓΝΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ (ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ) 2

4.3 Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. πιστοποίηση 1 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων ή πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ σύμφωνα με ΑΣΕΠ 2

5. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 10

Για τη συνέντευξη τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 13, παρ. 4 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/2010) 
και τις σχετικές εγκυκλίους. Η συνέντευξη μαγνητοφωνείται για τη διασφάλιση της διαφάνειας.
1. Μέσω της συνέντευξης εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική ανάπτυξη και η ικανότητα του υποψηφίου, 
όπως η αντιληπτική ικανότητα, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων, η ικανότητα επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού δυναμικού σε θέματα που άπτονται της διδακτικής και 
της φιλοσοφίας του προγράμματος σπουδών, καθώς επίσης και η ικανότητα εμψύχωσης και ανατροφοδότησής του.
2. Η διαδικασία περιλαμβάνει:
Α) την προετοιμασία του υποψηφίου πάνω σε μία μελέτη περίπτωσης,
Β) την παρουσίαση του βιογραφικού του από κάποιο μέλος της επιτροπής,
Γ) την παρουσίαση του θέματος που επεξεργάστηκε.
3. Για τη μοριοδότηση της συνέντευξης η επιτροπή συνεκτιμά και τα παρακάτω σημεία:
τα στοιχεία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του σημείωμα τα οποία αποδεικνύονται με παραστατικά 
(αντίγραφα, βεβαιώσεις) και τα οποία δεν έχουν μοριοδοτηθεί, όπως άλλες σπουδές, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση, 
οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συμμετοχή σε αυτά με την 
ιδιότητα του εισηγητή, του μέλους της επιστημονικής ομάδας ή του επιμορφωτή, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, 
πρωτοβουλίες σε σχέση με το εκπαιδευτικό έργο, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτομιών 
σχετική με την εκπαίδευση.

ΣΥΝΟΛΟ: 64
6. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
6.1. ΑΝΕΡΓΙΑ
Από 0-6 μήνες 
Από 6-12 μήνες 
Από 12-18 μήνες 
Από 18-24 μήνες 
Από 24 μήνες και πάνω

2% 
4% 
6% 
8% 
10%

6.2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σε υποψήφιους με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά προστίθενται μόρια ως ποσοστό επί του 
συνόλου της βαθμολογίας που θα συγκεντρώσουν, ως εξής:
Γονείς τρίτεκνων οικογενειών
Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονέας και τέκνα)
Μέλη πολύτεκνων Οικογενειών (γονείς και τέκνα)
ΑμΕΑ (γονείς και ο ίδιος)

10%
10% 
10% 
10%
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Β. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί βάσει της αριθμ. 
Φ.353.1/23/85196/Δ1 (ΦΕΚ 1085/τ.Β΄/16-07-2010) σχε-
τικής εγκυκλίου «Καθορισμός του τρόπου τήρησης των 
πρακτικών και της διαδικασίας συνέντευξης των υποψη-
φίων στελεχών της εκπαίδευσης» και όπως προβλέπε-
ται στην Κ1/10226/21-01-2015 απόφαση Υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση υλοποίησης 
συγχρηματοδοτούμενης πράξης ’’Σχολεία Δεύτερης 
Ευκαιρίας’’ (Σ.Δ.Ε.) στο ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου 
Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.)».

Οι τριμελείς επιτροπές μοριοδότησης και συνεντεύ-
ξεων θα περιλαμβάνουν από δύο υπαλλήλους της Δι-
εύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της ΓΓΝΓΔΒΜ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από της δημοσιεύσεώς της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 13 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Ι       

   Αριθμ. 142838/Ν1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτερο-

βάθμιας Εκπαίδευσης - Γυμνασίου. 

 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/

τ.Α΄/01-09-1977).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου 

πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/τ.Α΄/12-10-2012) 
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής …2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από 
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/
τ.Α΄/25-01-2013) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις… και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» και όπως αντικαταστάθη-
καν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 4152/
2013 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής …και 4127/2013», του άρθρου 33 του ν. 4186/
2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α΄/17-09-2013) «Αναδιάρθρωση της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της 
παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α΄/
10-12-2013) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου… και άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του 
ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λει-
τουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» 
και του άρθρου 48 του ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Άσκη-
ση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».

3. Την 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012» 
(ΦΕΚ 3057/τ.Β΄/18-11-2012), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 756/τ.Β΄/03-04-2013).

4. Την 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορή-
γηση και… Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 3324/τ.Β΄/12-12-2012), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με την 84151/ΙΑ/20-06-2013 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1584/τ.Β΄/21-06-2013).

5. Την από 19-2-2019 αίτηση του νομίμου εκπροσώ-
που της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΤΕΛΑ-
ΚΗΣ Ο.Ε.».

6. Την ΔΑ/50570/02-09-2019 (374ης/02-09-2019 συ-
νεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου) απόφαση δια-
τύπωσης γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.

7. Την 6631/Υ1/20-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (ΦΕΚ 3009/τ.Β΄/25-7-2019).

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

Από το σχολικό έτος 2019-2020, χορηγούμε στην εται-
ρεία «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ - ΗΛΙΑΣ ΤΕΛΑΚΗΣ O.E.», άδεια 
Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Γυ-
μνασίου για δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας εκ των οποίων 
η μία (1) δυναμικότητας έντεκα (11) μαθητών και η μία (1) 
δυναμικότητας δεκαπέντε (15) μαθητών και για μία (1) 
αίθουσα εργαστηρίου.

Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
είναι: «Ιδιωτικό Γυμνάσιο - ΜΙΧΑΛΗΣ - ΤΕΛΑΚΗΣ ΜΕΘΟ-
ΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ».

Το Γυμνάσιο θα λειτουργήσει επί της οδού Νικολά-
ου Κώνστα 5, στο Κορωπί, με νόμιμο εκπρόσωπο στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Τελάκη Ηλία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μαρούσι, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  

Ι

     Αριθμ. Φ.2.1/8704 (3)
Συμπλήρωση της Φ.2.1/7108/07.08-2019 (ΦΕΚ 

3231  Β΄) απόφασης της Περιφερειακής Διεύ-

θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-

παίδευσης Ηπείρου, με θέμα: «Αναστολή λει-

τουργίας Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητας της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου για το 

σχολικό έτος 2019-2020». 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
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β) Του ν. 2817/2000, (ΦΕΚ 78 Α΄) «Εκπαίδευση των 
ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες δι-
ατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του ν. 2986/2002, (ΦΕΚ 24 Α΄) «Οργάνωση των πε-
ριφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει.

δ) Του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ειδική Αγωγή και 
Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευ-
τικές ανάγκες», όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 35 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

στ) Του άρθρου 204 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».

ζ) Του π.δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α΄) «Οργάνωση και λει-
τουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών», όπως 
ισχύει.

η) Του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως 
ισχύει.

2. Την Φ.353.1./324/105657/Δ1/08-10-2002 
(ΦΕΚ 1340 Β΄) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός των ειδικότερων 
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των 
περιφερειακών υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, των Διευθυντών και Υποδιευθυ-
ντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των 
διδασκόντων», όπως ισχύει.

3. Την Φ.3/897/97652/Γ1/25-09-2006 (ΦΕΚ 1507 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Αριθμός μαθητών ανά Τάξη ή Τμήμα Τάξης στο Δημο-
τικό Σχολείο».

4. Την Φ.3/898/97652/Γ1/25-09-2006 (ΦΕΚ 1507 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
και της Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Αριθμός νηπίων ανά Τμήμα στα Νηπιαγωγεία».

5. Την Φ.12/622/129803/Γ1/16-11-2013 (ΦΕΚ 2451 Β΄) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση - συμπλήρω-
ση των Φ.3/897/97652/Γ1/25-9-2006 και Φ.3/898/97657/
Γ1/25-9-2006 (ΦΕΚ 1507 τ.Β΄/13-10-2006) κοινών υπουρ-
γικών αποφάσεων».

6. Την Φ.351.1/11/48020/Ε3/28-3-2019 (Α.Δ.Α.: 
ΩΩΤΗ4653ΠΣ-ΒΔ3) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Τοποθέτηση Πε-
ριφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης».

7. Το αριθμ. 3364/21-06-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με θέμα: 
«Εισήγηση για την αναστολή - λειτουργία σχολικών μο-
νάδων σχολικού έτους 2019-2020», ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.

8. Το αριθμ. 3120/27-06-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με θέμα: 
«Πρόταση αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων 
της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020».

9. Το αριθμ. 3111/02-07-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με θέμα: 
«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού 
έτους 2019-2020».

10. Το αριθμ. 3532/05-07-2019 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, με 
θέμα: «Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού 
έτους 2019-2020».

11. Το αριθμ. 5513/05-07-2019 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με θέμα: 
«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για το σχολικό 
έτος 2019-2020».

12. Το αριθμ. 6565/5-7-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με θέμα: 
«Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού 
έτους 2019-2020».

13. Το αριθμ. 6739/05-07-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με θέμα: 
«Εισήγηση για την αναστολή σχολικών μονάδων ευθύ-
νης Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων με μικρό αριθμό μαθητών/τριών ή 
και μικρότερο από το προβλεπόμενο για τη λειτουργία 
τους».

14. Το αριθμ. 5531/08-07-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με θέμα: «Εισή-
γηση αναστολής λειτουργίας Νηπιαγωγείων και Δημο-
τικών Σχολείων της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης 
Άρτας, για το σχολικό έτος 2019-2020».

15. Το αριθμ. 5582/11-07-2019 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας, με θέμα: 
«Εισήγηση αναστολής λειτουργίας του Νηπιαγωγείου 
Χανόπουλου της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Άρ-
τας, για το σχολικό έτος 2019-2020».

16. Το αριθμ. 7966/04-09-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, με θέμα: 
«Συμπληρωματική εισήγηση για την αναστολή σχολικών 
μονάδων ευθύνης Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων με μικρό αριθμό μα-
θητών/τριών ή και μικρότερο από το προβλεπόμενο για 
τη λειτουργία τους».

17. Το αριθμ. 4136/16-09-2019 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας, με θέμα: 
«Πρόταση αναστολής λειτουργίας σχολικής μονάδας 
της Δ.Π.Ε. Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2019-2020».

18. Το μαθητικό δυναμικό των σχολικών μονάδων.
19. Τις τοπικές γεωγραφικές συνθήκες και ιδιαιτερό-

τητες κάθε περιοχής.
20. Την Φ.2.1/7108/07.08-2019 (ΦΕΚ 3231 Β΄) (Α.Δ.Α.: 

789Ο4653ΠΣ-ΕΕ6) απόφαση της Περιφερειακής Διεύ-
θυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Ηπείρου, με θέμα: «Αναστολή λειτουργίας Σχολικών 
Μονάδων αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπεί-
ρου για το σχολικό έτος 2019-2020».

21. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την Φ.2.1/7108/07-08-2019 (ΦΕΚ 
3231 Β΄) (Α.Δ.Α.: 789Ο4653ΠΣ-ΕΕ6) απόφαση, ως εξής:

1. Στο τέλος του πίνακα Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ συμπληρώ-
νονται τα παρακάτω:
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Α. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

A/A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ Υ.ΠΑΙ.Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

23 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ 9520928 1/Θ

24 ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ 9400086 1/Θ

2. Στο τέλος του πίνακα Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ συμπληρώνονται τα παρακάτω: 

Β. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Α/Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠ.ΠΑΙ.Θ. ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ

14 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΛΑΤΑΝΟΥΣΑΣ 9200164 1/Θ

Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.2.1/7108/07-08-2019 (ΦΕΚ 3231 Β΄) (Α.Δ.Α.: 789Ο4653ΠΣ - ΕΕ6) απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 17 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Περιφερειακός Διευθυντής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ  

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(4)
     Στην 1891/4-6-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

«Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία ’’ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ’’», που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 2197/τ.Β΄/07-06-2019 στην παρ. 2 του άρθρου 5, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και αποτελείται από 7 τακτικά μέλη, ως ακολούθως:»,

στο ορθό: «Η Επενδυτική Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και αποτελείται από 5 τακτικά μέλη, ως ακολούθως:». 

 (Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)  

Ι

(5)
   Στην 18966/31-7-2019 απόφαση του Αναπληρωτή Δημάρχου Νέας Σμύρνης, που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 3356/τ.Β΄/30-8-2019, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:
1. Στη σελ. 39733 δεύτερη στήλη σειρά 45 επ., διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής Η Αναστασιάδης - Σ. Παπακώ-

τσης ΟΕ - Παράρτημα Ν. Σμύρνης»,
στο ορθό: «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της Μουσικής Σχολής ΗΡΑΚΛΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ 

ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΩΤΣΗΣ ΟΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ».
2. Στη σελ. 39734 πρώτη στήλη σειρά 40 επ., διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «1. Χορηγούμε στους Η. Αναστασιάδης και - Σ. Παπακώτση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής 

Σχολής, η οποία θα στεγαστεί στον πρώτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 146 
και Σταδίου 7 στην πόλη Ν. Σμύρνης και θα έχει την επωνυμία «Η Αναστασιάδης - Σ. Παπακώτσης ΟΕ - Παράρτημα 
Ν. Σμύρνης», 

στο ορθό: «1. Χορηγούμε στους Η. Αναστασιάδη και - Σ. Παπακώτση άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής 
Σχολής, η οποία θα στεγαστεί στον πρώτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 146 
και Σταδίου 7 στην πόλη Ν. Σμύρνης και θα έχει την επωνυμία ΗΡΑΚΛΗΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΟΣ Κ. ΠΑΠΑ-
ΚΩΤΣΗΣ ΟΕ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ». 

 (Από τον Δήμο Νέας Σμύρνης)   
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*02035562309190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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