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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Ιουλίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 3311

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Σύσταση και συγκρότηση συμβουλευτικής - γνωμοδοτικής επιτροπής για την παρακολούθηση της
φυσικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αριθμ. 81399/Δ3
(1)
Σύσταση και συγκρότηση συμβουλευτικής - γνωμοδοτικής επιτροπής για την παρακολούθηση
της φυσικής προσβασιμότητας για τα άτομα με
αναπηρία των εκπαιδευτικών και διοικητικών
δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2

Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα
του Νηπιαγωγείου.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ.
GRAND FOYER - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΙΣΔΑΣ», του φορέα
«ΜΠΙΣΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ».

4

Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «Κ.Π.Π. - K.E.K
ΚΔΒΜ2» του φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ» λόγω προσθήκης νέας δομής.

5

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ», του φορέα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω επέκτασης υπάρχουσας δομής.

6

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ.28490/
7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών
(Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016 για
την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών,
για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του
άρθρου 23 του ν. 4472/2017» (Β’ 1875).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 7 του άρθρου 2 και της περ. στ’ της παρ. 7
του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (Α’ 199),
β. του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87),
γ. του ν. 4074/2012 «Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των
ατόμων με αναπηρίες» (Α’ 88),
δ. του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»
(Α’ 79, διόρθ. σφάλμ. Α’ 99),
ε. του ν. 4759/2020 «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 245),
στ. του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση
και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών
στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες
διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
(Α’ 36),
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ζ. του ν. 4780/2021 «Εθνική Αρχή Προσβασιμότητας,
Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και
Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής και Τεχνοηθικής» (Α’ 30),
η. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),
θ. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31),
ι. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους- Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι δεν προβλέπεται αποζημίωση των μελών της
εν λόγω επιτροπής, αποφασίζουμε:
1. Τη σύσταση και συγκρότηση άμισθης συμβουλευτικής - γνωμοδοτικής επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, με αντικείμενο την παρακολούθηση
της φυσικής προσβασιμότητας για τα άτομα με αναπηρία
των εκπαιδευτικών και διοικητικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ειδικότερα, η επιτροπή:
α. Εισηγείται για τη συγκρότηση και εφαρμογή σχεδίου προσβασιμότητας για τις σχολικές μονάδες αλλά και
τους εποπτευόμενους φορείς και τις αποκεντρωμένες
υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
β. Διενεργεί χαρτογράφηση των υπαρχουσών συνθηκών φυσικής προσβασιμότητας των εκπαιδευτικών
και διοικητικών δομών του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων σε συνεργασία με υπηρεσίες άλλων
υπουργείων,
γ. Συντάσσει και υποβάλλει εκθέσεις για σχετικά ζητήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
δ. Παρέχει συστάσεις για βελτιωτικές τροποποιήσεις
και προσαρμογές, όπου αυτές απαιτούνται.
2. Συγκροτούμε την παραπάνω επιτροπή για την υλοποίηση του ως άνω περιγραφόμενου έργου της, ορίζοντας τα μέλη αυτής, ως εξής:
α. Αθηνά - Άννα Χριστοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Προάσπισης Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Συντονίστρια.
β. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Πρόεδρος του Τμήματος
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, μέλος και Αναπληρωτής Συντονιστής, με αναπληρώτρια την Ελένη
Κουστριάβα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας.
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γ. Απόστολος Καράμπαλης, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Μηχανικών της Διεύθυνσης Κτιριακών Υποδομών (Δ21) του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέλος.
δ. Αικατερίνη Ντονά, υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγραμμάτων Δημοσίων
Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, μέλος, με
αναπληρώτρια την Ιωάννα Μπέλλα, υπάλληλο κλάδου
ΠΕ Ειδικών Επιστημόνων του Τμήματος Αναπτυξιακών
Προγραμμάτων και Διαχείρισης Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων της Διεύθυνσης Οικονομικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.
ε. Ιφιγένεια Κωνσταντή, υπάλληλο κλάδου ΠΕ Γεωλογικού της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής
του Υπουργείου Εσωτερικών (Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠ.ΕΣ.), μέλος, με
αναπληρώτρια την Ελένη Κοτρώνη, υπάλληλο κλάδου
ΠΕ Μηχανικών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.
στ. Δημήτριος Σταματόπουλος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αποσπασμένος στο
Τμήμα Α’ Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέλος, με
αναπληρωτή τον Νικόλαο Μανιάτη, Προϊστάμενο του
Τμήματος Μελετών (Α’ ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
ζ. Μαρία - Μυρτώ Παπαδάτου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Μελετών της Γενικής
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Έργων Σ.Δ.Ι.Τ.
στην «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ», μέλος.
η. Μαρία Γρίβα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Γ’ Διασφάλισης Κοινόχρηστων Χώρων και Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης
της Διεύθυνσης Εφαρμογής Σχεδιασμού και Ελέγχου
Δομημένου Περιβάλλοντος (Δ.Ε.Σ.Ε.Δ.Π/Υ.Π.ΕΝ.), αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής Προσβασιμότητας
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέλος.
θ. Καλλιόπη Παπαδάκη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, στέλεχος του Τμήματος Α’ Αστικής Αναζωογόνησης και Αναπλάσεων της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών
Αναπλάσεων (Δ.Μ.Ε.Α.Α./Υ.Π.ΕΝ.), Συνεργάτης ιδιαιτέρου
γραφείου Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και
Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, μέλος.
ι. Ευγενία Γκορτσίλα, Σύμβουλος Β’ Φυσικής Αγωγής
και συντονίστρια της υπο-μονάδας Αγωγής Υγείας του
τμήματος Α’ Εκπαιδευτικής Καινοτομίας και Ενταξιακής
Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.), μέλος.
ια. Ιωάννης Λυμβαίος, Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ),
μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρίλυ Χριστοφή, Τοπογράφος Μηχανικός, Συνεργάτης Ε.Σ.Α.μεΑ, Εμπειρογνώμων
Προσβασιμότητας.
2. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Αντωνία Λούμου, Εκπαιδευτικός ΠΕ05, από το Τμήμα Γ’ της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Αναπληρώτρια
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γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η Ηλέκτρα Βογά,
Εκπαιδευτικός ΠΕ70, από τη Γραμματεία της Διεύθυνσης
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
3. Η επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά μήνα
από τη συγκρότησή της και, εκτάκτως, ύστερα από πρόσκληση της Συντονίστριας ή του αναπληρωτή της ή με
αίτημα των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον των μελών. Τα
μέλη προσκαλούνται από τη Συντονίστρια ή τον Αναπληρωτή Συντονιστή με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και
η πρόσκληση περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Η επιτροπή δύναται να συνεδριάζει και μέσω
τηλεδιάσκεψης.
4. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία εφόσον: α) Παρίσταται η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της και β)
μεταξύ των παρόντων μελών περιλαμβάνεται η Συντονίστρια ή και ο Αναπληρωτής Συντονιστής.
5. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος της Συντονίστριας ή του Αναπληρωτή Συντονιστή.
6. Στην επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν, χωρίς
δικαίωμα ψήφου, εφόσον καλούνται από αυτήν, εμπειρογνώμονες και υπηρεσιακοί παράγοντες που μπορούν
να διευκολύνουν το έργο της με τη διατύπωση σχετικών
απόψεων.
7. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία της επιτροπής
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί συλλογικών οργάνων
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Για τις συνεδριάσεις
της επιτροπής συντάσσονται πρακτικά.
8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Ιουλίου 2021
Η Υπουργός
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Ι

Αριθμ. Φ.80378/ΓΔ4
(2)
Εισαγωγή της Αγγλικής γλώσσας στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 Της περ. γ της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985
«Δομή και Λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167),
όπως η περίπτωση αυτή προστέθηκε με το άρθρο 53
του ν. 4807/2021 «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα
και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (Α΄ 96),
1.2 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
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Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων
”ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 118),
1.3 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α’ 109),
1.4 του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133)
1.5 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’119),
1.6 του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
1.7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και Κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
1.8 του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2)
2. 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).
3. Την υπό στοιχεία 21072β/Γ2/28-02-2003 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
«Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών
(Α.Π.Σ.) Δημοτικού - Γυμνασίου: Μουσικής, Ξένων Γλωσσών, Οικιακής Οικονομίας, Πληροφορικής, Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Τεχνολογίας, Φυσικών Επιστημών (Βιολογίας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας,
Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο, Φυσικής, Χημείας), Φυσικής
Αγωγής, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικών Προγραμμάτων
Σπουδών (Α.Π.Σ.) Προσχολικής Αγωγής, προγράμματα
σχεδιασμού και ανάπτυξης διαθεματικών δραστηριοτήτων (Ευέλικτη Ζώνη, Αγωγή Υγείας, Ολυμπιακή Παιδεία,
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση) και Παράρτημα: Οδηγίες
προς τους συγγραφείς σχολικών βιβλίων, Προδιαγραφές
σχολικών βιβλίων» (Β΄ 304).
4. Τις υπ’ αρ. 23/28-04-2021 και 30/10-06-2021 πράξεις
του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με την υπό στοιχεία
Φ.1/Γ/432/80337/Β1/05-07-2021 της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και
θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Από το σχολικό έτος 2021-2022 εισάγεται στο πρωινό
υποχρεωτικό πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων της χώρας
η Αγγλική γλώσσα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, βιωματικού χαρακτήρα.
Η εισαγωγή της Αγγλικής γίνεται με τη διάθεση εκπαιδευτικών ΠΕ06 για δύο διδακτικές ώρες την εβδομάδα,
σε κάθε τμήμα του πρωινού υποχρεωτικού προγράμμα-
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τος των Νηπιαγωγείων, σε πλαίσιο συνεργασίας με τον/
την νηπιαγωγό του τμήματος. Ο/Η νηπιαγωγός κατά τις
ώρες αυτές παραμένει στην τάξη λαμβάνοντας ενεργό
μέρος στη μαθησιακή διαδικασία, με βάση τις ανάγκες
και την οργάνωση των δραστηριοτήτων, όπως συναποφασίζονται από τους/τις δύο εκπαιδευτικούς (ΠΕ06
και ΠΕ60).
Άρθρο 2
Ωρολόγιο Πρόγραμμα Νηπιαγωγείου
Πρωινή λειτουργία
ΩΡΕΣ
7:45 - 8:30

08:15 - 8:30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

45’

Πρόωρη υποδοχή μαθητριών
και μαθητών (προαιρετικό πρόγραμμα)
Υποδοχή μαθητριών και μαθητών

08:30 - 09:15 1η διδακτική Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση
ώρα - 45’ στα κέντρα μάθησης (γωνιές)
09:15 - 10:00 2η διδακτική Οργανωμένες δραστηριότητες
ώρα - 45’* και διερευνήσεις με βάση το
ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων, πρόγευμα
10:00 -10:45

Διάλειμμα

10:45 - 11:30 3η διδακτική Οργανωμένες δραστηριότητες
ώρα - 45’ και διερευνήσεις με βάση το
ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ ή Εργαστήρια Δεξιοτήτων
11:30 - 12:10 4η διδακτική Ελεύθερο παιχνίδι - ενασχόληση
ώρα - 40’ στα κέντρα μάθησης, ανατροφοδότηση (γωνιές)
12:10 - 12:45 5η διδακτική Οργανωμένες δραστηριότηώρα - 35’ τες και διερευνήσεις με βάση
το ΔΕΠΠΣ - ΑΠΣ ή Εργαστήρια
Δεξιοτήτων - Αναστοχασμός Ανατροφοδότηση-Προγραμματισμός της επόμενης ημέρας
και προγραμματισμός επόμενου
εργαστηρίου
12:45 - 13:00
13:00

Προετοιμασία για Αποχώρηση
αποχώρηση

*Η αλλαγή της διδακτικής ώρας δεν σημαίνει αλλαγή
δραστηριότητας. Ο/Η νηπιαγωγός έχει την ευελιξία να
προσαρμόζει τον χρόνο των οργανωμένων και ελεύθερων δραστηριοτήτων σύμφωνα με το συγκεκριμένο
πλαίσιο της τάξης.
Οι Δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα εντάσσονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στο ΕΩΠ του Νηπιαγωγείου και υλοποιούνται στην πρωινή λειτουργία
και συγκεκριμένα στις διδακτικές ώρες που ορίζονται
για τις «Οργανωμένες Δραστηριότητες και διερευνήσεις με βάση το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ». Οι Δραστηριότητες στην
αγγλική γλώσσα υλοποιούνται υποχρεωτικά σε δύο (2)
διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, κατανεμημένες δύο (2)
φορές την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια των οποίων οι
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μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με έναν/μία εκπαιδευτικό
κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας παρουσία του/της
Νηπιαγωγού.
Άρθρο 3
Σκοπός της ενσωμάτωσης της Αγγλικής γλώσσας στο
Νηπιαγωγείο είναι ο εμπλουτισμός του προγράμματος
του Νηπιαγωγείου - μεθοδολογικά και θεματικά - σε σχέση με τη γλωσσική και ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων για την ενίσχυση της πολυγλωσσικής επίγνωσης, της
διαπολιτισμικής επικοινωνίας και τη διαμόρφωση της
ταυτότητας του ενεργού πολίτη στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.
Η εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο:
- εμπλουτίζει τα υφιστάμενα προγράμματα και εντάσσεται λειτουργικά στη φιλοσοφία τους, υποστηρίζοντας
τη διερευνητική και διαθεματική προσέγγιση και τον παιγνιώδη χαρακτήρα της μάθησης,
- στηρίζεται στη γνώση των αναπτυξιακών χαρακτηριστικών των μικρών παιδιών,
- ανταποκρίνεται στις παιδαγωγικές αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου,
- εστιάζει στον επικοινωνιακό χαρακτήρα της γλώσσας
και στην ανάγκη διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης,
- σέβεται την ολιστική προσέγγιση της μάθησης και
πραγματοποιείται μέσω δημιουργικών δραστηριοτήτων
με διαθεματικό χαρακτήρα,
- στηρίζεται στην αμοιβαία και αρμονική αλληλεπίδραση και συνεργασία των Νηπιαγωγών και των εκπαιδευτικών της Αγγλικής γλώσσας.
Άρθρο 4
Προϋποθέσεις για την αποτελεσματική πρώτη επαφή
του παιδιού με την ξένη γλώσσα αποτελούν:
- η εξειδικευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06) για την εισαγωγή της ξένης
γλώσσας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας καθώς και των
εκπαιδευτικών ΠΕ60 για το πλαίσιο της εφαρμογής,
- η υποστήριξη της μάθησης μέσω κατάλληλα διαμορφωμένου εκπαιδευτικού υλικού για τη συγκεκριμένη
ηλικιακή ομάδα,
- η συνεργασία των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας
με τους/τις Νηπιαγωγούς για τη δημιουργία κατάλληλου
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού κλίματος, η οποία θα
έχει ως αφετηρία την οργάνωση και τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στο Νηπιαγωγείο, με έμφαση στην αξιοποίηση των αναγκών, των κλίσεων και
των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων των νηπίων.
Προβλέπεται, για τους παραπάνω λόγους, υποχρεωτική επιμόρφωση των αρμόδιων Σ.Ε.Ε. (ΠΕ06 και ΠΕ60)
καθώς και των εκπαιδευτικών Αγγλικής γλώσσας και των
Νηπιαγωγών από τον Σεπτέμβριο του 2021, προκειμένου:
α. να κατανοήσουν τις εκπαιδευτικές παραμέτρους
και τη σημασία της εισαγωγής των Αγγλικών στο Νηπιαγωγείο,
β. να αντιληφθούν τα βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας
και της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου ως βάση για την
ανάπτυξη ενός συνεργατικού πλαισίου για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή δημιουργικών δραστηριοτήτων
στα αγγλικά,
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γ. να αναπτύξουν κατάλληλη μεθοδολογία που συνδέει τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά των παιδιών αυτής
της ηλικίας με τις διαδικασίες μάθησης στο πλαίσιο του
Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου και τη
μεθοδολογία της εκμάθησης των Αγγλικών για τα μικρά
παιδιά,
δ. να καλλιεργήσουν συνεργατική κουλτούρα για τον
σχεδιασμό και υλοποίηση δραστηριοτήτων που υιοθετούν τις αρχές της διαφοροποιημένης και ενταξιακής
εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση θετικής
στάσης απέναντι στην πολυγλωσσία και τη διαπολιτισμική προσέγγιση από όλους τους συμμετέχοντες στην
εκπαιδευτική διαδικασία (παιδιά, γονείς, εκπαιδευτικοί,
κ.τ.λ.) και αξιοποιώντας ψηφιακά και άλλα εργαλεία για
τη μεταξύ τους συνεργασία.
Στο πλαίσιο προπαρασκευαστικής φάσης και κατά τη
διάρκεια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι εκπαιδευτικοί ΠΕ06 που τοποθετούνται στο Νηπιαγωγείο
παρακολουθούν το πρόγραμμα της τάξης κατά τις διδακτικές ώρες που έχουν αναλάβει, με σκοπό την απαιτούμενη σταδιακή εξοικείωση των παιδιών μαζί τους
αλλά και την εξοικείωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής
με τα παιδιά, τους/τις Νηπιαγωγούς και το προσωπικό
του σχολείου, καθώς και με τον χώρο και το πρόγραμμα
του Νηπιαγωγείου. Οι εκπαιδευτικοί ΠΕ60 ενημερώνουν
τους γονείς/κηδεμόνες σχετικά και προετοιμάζουν τα
παιδιά βάσει του πλαισίου εφαρμογής και των σχετικών
οδηγιών. Σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται η ανάπτυξη
θετικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών (ΠΕ60 και ΠΕ06), η οποία υποστηρίζεται από το
σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και τη Διεύθυνση
της σχολικής μονάδας».
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό
έτος 2021-2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2021
Η Υφυπουργός
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
Ι

Αριθμ. 78722/Κ6
(3)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο
«Ι.Ι.Ε.Κ. GRAND FOYER - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΙΣΔΑΣ»,
του φορέα «ΜΠΙΣΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρα-
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τηγικής 2013-2016» (Α΄ 222) και ειδικότερα την παρ. Θ
του άρθρου πρώτου.
2. Τις διατάξεις του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου 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).
3. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την
επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.» (Β’ 3324).
4. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του Πρώτου Άρθρου του ν. 4093/2012»
(Β’ 756).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
6. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119).
7. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
9. Την υπό στοιχεία Κ1/91826/14-07-2020 αίτηση του
φυσικού προσώπου με την επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΙΣΔΑΣ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
10. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/10866/30-03-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ.
441/29-03-2021 συνεδρίασης.
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11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο
«Ι.Ι.Ε.Κ. GRAND FOYER - ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΙΣΔΑΣ», στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΜΠΙΣΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ»
με δομή στη διεύθυνση ΦΕΡΩΝ 16, ΤΚ. 10434, ΑΘΗΝΑ,
με δυναμικότητα 27 άτομα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπωσης
γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην παρούσα άδεια, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται κατά την περ. 14.α,
της υποπαρ. Θ3, της παρ. Θ, του άρθρου πρώτου, του
ν. 4093/2012, με τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3919/2011 (Α΄ 33), έως την 31η Μαΐου ανά διετία από
το έτος αδειοδότησης, ή από το έτος της τελευταίας επικαιροποίησής της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 78691/Κ6
(4)
Τροποποίηση άδειας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης
Επιπέδου ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «Κ.Π.Π. - K.E.K
ΚΔΒΜ2» του φορέα «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ» λόγω προσθήκης νέας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222) και ειδικότερα την
παρ. Θ του άρθρου πρώτου.
2. Τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του
ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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
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άλλες διατάξεις» (Α’ 254), όπως η περ. δ’ προστέθηκε με
το άρθρο 98 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και
την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα (Α’ 48).
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις
(Α’ 193).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία 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).
5. Την υπό στοιχεία 218417/Κ1/19-12-2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
«Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη
χορήγηση, την τροποποίηση, τη μεταβίβαση και την
επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων
και Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 6030).
6. Την υπό στοιχεία 218502/K1/19-12-2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, «Καθορισμός ποσού παραβόλων
και χρηματικών ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (Β’ 6030).
7. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119).
9. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
10. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
11. Την άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου
ΔΥΟ με διακριτικό τίτλο «Κ.Π.Π. - K.E.K ΚΔΒΜ2» και κωδικό 12101135 που εκδόθηκε με την απόφαση της υπ’ αρ.
95/30-12-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και
χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ».
12. Την υπό στοιχεία Κ1/123306/17-09-2020 αίτηση
του νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ», με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
13. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του
Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και
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Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως
προς τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων
του ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/9248/12- 03-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ.
439/11-03-2021 συνεδρίασης.
14. Την υπό στοιχεία 69120/Κ6/11-06-2021 δήλωση
του αιτούντος νομικού προσώπου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ» ότι επιθυμεί την
εξέταση της υπό στοιχεία Κ1/123306/17-09-2020 αίτησής του, όπως έχει υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο με διακριτικό τίτλο «Κ. Π. Π. - K.E.K Κ Δ Β
Μ 2» και κωδικό 12101135, στο νομικό πρόσωπο με την
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΚ»
λόγω προσθήκης δομής στη διεύθυνση ΑΡΓΥΡΗ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗ 24, ΤΚ. 54454, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με δυναμικότητα
50 άτομα, με πρόσβαση ΑμεΑ.
Στην παρούσα προσαρτάται η υπό στοιχεία ΔΑ/9248/
12-03-2021 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π περί θετικής διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των
κτιριολογικών προϋποθέσεων του Κέντρου Δια Βίου
Μάθησης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Σύμφωνα
με τις περ. α’ και δ’ της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν.
4763/2020 (Α’ 254), η τροποποίηση της παρούσας άδειας
υπόκειται στην υποχρέωση μετατροπής των Κέντρων
Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου ένα (1) και (2) σε Κέντρα Διά
Βίου Μάθησης, σύμφωνα με το άρθρο 53, με τροποποίηση των αδειών λειτουργίας τους, λόγω προσαρμογής
τους στις διατάξεις του άρθρου 53, έως τις 30.11.2021.
Ύστερα από τις 30.11.2021, ανακαλούνται οι άδειες των
Κέντρων Διά Βίου Μάθησης επιπέδου ένα (1) και δύο (2),
που δεν προσαρμόστηκαν στις εν λόγω διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 78762/Κ6
(5)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο
«Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ», του φορέα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», λόγω επέκτασης υπάρχουσας δομής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
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2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012
και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222) και ειδικότερα την
παρ. Θ του άρθρου πρώτου.
2. Τις διατάξεις του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου
Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου 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).
3. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαιτούμενων
δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την τροποποίηση και
την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου,
Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού
Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου
Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα,
ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.» (Β’ 3324).
4. Την υπό στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 10135/2012 υπουργικής απόφασης
«Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών
για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
κατά την παρ. Θ του Πρώτου Άρθρου του ν. 4093/2012»
(Β’ 756).
5. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
6. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119).
7. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Την υπό στοιχεία 122600/Γ1/2019 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΥΟΔΔ 513).
9. Την υπό στοιχεία 156127/Κ1/20-09-2017 (Β΄ 3360)
απόφαση περί χορήγησης άδειας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ με τον
διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ», που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
10. Την υπό στοιχεία 123691/Κ1/20-07-2018 (Β’ 3629)
απόφαση τροποποίησης της άδειας του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ
με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»,
που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία
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«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω αλλαγής διακριτικού τίτλου από «Ι.Ι.Ε.Κ.
ΕΝΩΣΗ» σε «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ».
11. Την υπό στοιχεία 83990/Κ1/27-05-2019 (Β’ 2229)
απόφαση τροποποίησης της άδειας του ιδιωτικού Ι.Ε.Κ
με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»,
που χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» λόγω αλλαγής χρήσης - αναμόρφωσης υπάρχουσας δομής.
12. Την υπό στοιχεία Κ1/90303/10-07-2020 αίτηση
τροποποίησης άδειας Ι.Ι.Ε.Κ του νομικού προσώπου
με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τα συνημμένα σε αυτή
δικαιολογητικά.
13. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ως προς
τη συνδρομή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του
ν. 4093/2012, όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην υπό
στοιχεία ΔΑ/9248/12-0-2021 απόφασή του, της υπ’ αρ.
439/11-03-2021 συνεδρίασης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 156127/Κ1/
20-09-2017 (Β΄ 3360) άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με τον διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ», λόγω επέκτασης υπάρχουσας
δομής στη διεύθυνση ΥΠΑΤΙΑΣ 6, ΤΚ. 10556, ΑΘΗΝΑ με
δυναμικότητα 361 άτομα και με πρόσβαση ΑμεΑ.
Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών
προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην παρούσα άδεια,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 1 Ιουλίου 2021
Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
Ι

Αριθμ. Γ2γ/40050
(6)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ.28490/
7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού
Υγείας «Ορισμός των Υγειονομικών Περιφερειών
(Υ.ΠΕ.), ως Κεντρικών Αρχών Αγορών (Κ.Α.Α.), βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4412/2016
για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων
του άρθρου 23 του ν. 4472/2017» (Β’ 1875).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβά-
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σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147)
και ιδίως τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 39
και της παρ. 2 του άρθρου 41, με την οποία παρέχεται
εξουσιοδότηση για την έκδοση της παρούσας, μετά
την αντικατάσταση του άρθρου 41 από το άρθρο 7 του
ν. 4782/2021 (Α’ 36).
2. Τις διατάξεις του μέρους Γ του ν. 4472/2017 «Ίδρυση
της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την
κεντρικοποίηση προμηθειών των εποπτευόμενων από
το Υπουργείο Υγείας Φορέων» (Α’ 74).
3. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
και άλλες διατάξεις» (Α’ 204).
4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος:
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης,
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 133).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/
2005 - Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
9. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Υ4/2021 απόφασης
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, Βασίλειο Κοντοζαμάνη»
(Β’ 32).
10. Την υπ’ αρ. 12 απόφαση που ελήφθη στην υπ’ αρ.
11/31-05-2018 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. με την οποία εγκρίθηκε το Στρατηγικό
Σχέδιο Κεντρικοποίησης Προμηθειών.
11. Τις διατάξεις της υπό στοιχεία Γ2γ/17998/01-04-2019
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Παροχή
κεντρικών και επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών
από την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας, ως
Ε.Κ.Α.Α.» (Β’ 1280).
12. Την υπ’ αρ. 39 απόφαση που ελήφθη κατά την
υπ’ αρ. 47/26-10-2020 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών
Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) «Έγκριση και τροποποίηση της υπ’ αρ.
1567/2020 απόφασης του Προέδρου της Ε.Κ.Α.Π.Υ. Μάριου Θεμιστοκλέους «Ορισμός Επιτροπής Στρατηγικής
και Σχεδιασμού Προμηθειών (ΕΣΣΠ)».
13. Την υπ’ αρ. 31 απόφαση που ελήφθη κατά την
υπ’ αρ. 53/24-03-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών
Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πλάνο Κεντρικοποίησης Προμηθειών για τα έτη
2021-2022.
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14. Την υπ’ αρ. 33 απόφαση που ελήφθη κατά την υπ’ αρ.
55/12-04-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας
(Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της υπό στοιχεία Γ2γ/ΓΠοικ.28490/7-5-2021 υπουργικής απόφασης.
15. Την υπό στοιχεία Γ8/2021 σύμφωνη γνώμη της
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ), για την έκδοση της υπό στοιχεία Γ2γ/
ΓΠοικ.28490/7-5-2021 απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Υγείας.
16. Την υπό στοιχεία Γ2γ/ΓΠοικ. 28490/7-5-2021 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Ορισμός των
Υγειονομικών Περιφερειών (Υ. Π.Ε.) ως Κεντρικών Αρχών
Αγορών (Κ.Α.Α.) βάσει της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν.
4412/2016 για την παροχή κεντρικών δραστηριοτήτων
αγορών, για την κάλυψη των αναγκών των φορέων του
άρθρου 23 του ν. 4472/2017» (Β’ 1875).
17. Το γεγονός ότι βάσει της εισήγησης της αρμόδιας
Υπηρεσίας της ΕΚΑΠΥ αφενός δεν έχουν κατατεθεί οι
τελικές τεχνικές προδιαγραφές για διάφορα είδη και αφετέρου μετά την έκδοση του ν. 4782/2021 (Α’ 36) προκαλούνται πολλές τροποποιήσεις στον ν. 4412/2016 από
τις οποίες οι περισσότερες ξεκινούν την 1/6/2021 και
για την ορθή διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών
αναμένεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Συμβάσεων η έκδοση των επικαιροποιημένων τευχών
διακήρυξης για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με ενσωματωμένες τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος.
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18. Την υπ’ αρ. 63 απόφαση που ελήφθη κατά την
υπ’ αρ. 62/18-06-2021 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) με την οποία αποφασίστηκε τροποποίηση
της υπό στοιχεία Γ2γ/Γ.Π.oικ. 28490 (Β’ 1875) υπουργικής
απόφασης ως προς τον χρόνο ολοκλήρωσης των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών - πλαίσιο ως 30/9/2021.
19. Την υπό στοιχεία Β2α/οικ28461/7-5-2021 εισήγηση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, από την οποία προκύπτει ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκύπτει
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας και του προϋπολογισμού
των εποπτευομένων από αυτό φορέων, αποφασίζουμε:
Η παρ. 8 της υπό στοιχεία Γ2γ/ΓΠοικ. 28490/7-5-2021
(Β’ 1875) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας
αντικαθίσταται ως εξής: «8. Η εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης των διαδικασιών σύναψης συμφωνιών πλαίσιο των προηγούμενων παραγράφων πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί έως 30-9-2021».
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ
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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.

*02033112607210012*

