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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

2

Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας
διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις
παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014 (Α’ 80).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 32945/N1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής ...
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις
του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) και, όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής
των νόμων 4046/2012, 4093/202 και 4127/2013», του
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις», της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013
(Α΄ 268) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις»,
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια
παράστασης και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48
του ν. 4264/2014 (Α΄ 118) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
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3. Τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/2017
(109 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από τη διάταξη της παρ. 1
του άρθρου 74 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) και εν συνεχεία
από τη διάταξη της παραγράφου 1 σε συνδυασμό με
τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του ν. 4692/2020
(Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών 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 υπ’ αρ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική
απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/03-12-2012 υπουργική
απόφαση (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
την υπ’ αρ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική απόφαση
(Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/63571/Δ5/25-4-2014
(Β΄ 1157) υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.».
7. Την υπό στοιχεία ΔA/41533/08-07-2016 (219ης/
08-07-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ.) απόφαση διατύπωσης
γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Την από 31-5-2017 αίτηση επικαιροποίησης και την
από 30-3-2018 αίτηση τροποποποίησης του νομίμου
εκπροσώπου της εταιρείας «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
9. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 (Β΄ 8) απόφαση
της Υπουργού και των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής.
10. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ.2.ΓΒ/63571/Δ5/
25-4-2014 (Β΄ 1157) υπουργική απόφαση χορήγησης
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νηπιαγωγείου, ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας και ως
προς το διακριτικό τίτλο, ως ακολούθως:
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Από το σχολικό έτος 2020-2021, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Νηπιαγωγείου για δύο (2)
αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας 28
νηπίων έκαστη.
Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020, η δυναμικότητα
έκαστης αίθουσας διδασκαλίας δεν μπορούσε να υπερβαίνει τα είκοσι τέσσερα (24) νήπια.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Α.Ε.».
Το Νηπιαγωγείο λειτουργεί στον Κόμβο ΕπιδαύρουΙσθμού, στον Ισθμό Κορίνθου, με νόμιμο εκπρόσωπο
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Μανθόπουλο Γεώργιο.
Η απόφαση αυτή ισχύει και για τα σχολικά έτη 20172018, 2018-2019 και 2019-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 23 Μαρτίου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Η Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
Ι

Αριθμ. οικ.7393/2021
(2)
Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για χορήγηση
άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους σύμφωνα με τις παρ. 1-5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014
(Α’ 80).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές
διατάξεις» (Α’ 80),
β) των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 80),
γ) του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 «Αναδιοργάνωση
του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας,
ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 215),
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα», σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),
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ε) του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4),
στ) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 5),
ζ) του π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 255),
η) της υπ’ αρ. 16393/2020 απόφασης του Υπουργού
Μετανάστευσης και Ασύλου «Υποβολή αιτήσεων στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4251/2014, όπως ισχύει»
(Β’ 2337).
θ) της υπ’ αρ. 14020/2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών
για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και επίδοση αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4251/2014, όπως ισχύει» (Β’ 1546).
2. Τον διαρκώς αυξανόμενο κύκλο εργασιών που επιτελούν οι υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας και η υπηρεσία μίας στάσης της
Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο
των αρμοδιοτήτων τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4251/2014 και του π.δ. 106/2007.
3. Την σταδιακή ανάπτυξη νέων τρόπων επικοινωνίας
των συναλλασσόμενων πολιτών με τις υπηρεσίες μίας
στάσης της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και
των υπηρεσιών μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού με την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών
και με γνώμονα την απρόσκοπτη και αποτελεσματική
λειτουργία των ως άνω υπηρεσιών, καθώς και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία
αυτών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους με εξαίρεση την
προσέλευση στις αρμόδιες υπηρεσίες για την διαδικασία
υποβολής των απαιτούμενων για την έκδοση της άδειας
διαμονής βιομετρικών στοιχείων.
4. Τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες και τις ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση με
σκοπό την διασφάλιση της ορθότητας της διακινούμενης
πληροφορίας.
5. Την υπ’ αρ. 4719/23/3/2021 εισήγηση της Γενικής
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σύμφωνα με την οποία δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη
από την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ)
Μετανάστευσης εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεδομένου ότι εντάσσεται στο έργο «Υπηρεσίες
Συντήρησης, Υποστήριξης και Αναβάθμισης του ΟΠΣ
Μετανάστευσης» (ενάριθμος έργου 2020ΣΕ75520000),
το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με συνολικό προϋπολογισμό έργου, 2.473.800,00 ευρώ, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες υποβάλλονται κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 19
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του ν. 4251/2014 για τη χορήγηση άδειας διαμονής για
εξαιρετικούς λόγους, υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά, των διατάξεων
του ν. 4251/2014, όπως ισχύει και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων.
2. Για τους πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με την παρ. 1 της παρούσης, μέσω
των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, η επαλήθευση και ταυτοποίηση
του αιτούντος πραγματοποιείται με την καταχώρηση
αριθμού κινητού τηλεφώνου για τη λήψη κωδικού μιας
χρήσης που απαιτείται για την εισαγωγή του χρήστη στο
σύστημα. Εάν η αίτηση υποβάλλεται από πληρεξούσιο
δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 των άρθρων 8 και 27 του ν. 4251/2014, η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω διαλειτουργικότητας με την ηλεκτρονική
πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων
Ελλάδας (portal.olomeleia.gr) και η σχετική εξουσιοδότηση, μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά.
3. Οι ανωτέρω αιτήσεις, κατά την ηλεκτρονική υποβολή τους, συνοδεύονται από το απαιτούμενο αποδεικτικό καταβολής ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως αυτό
ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014,
όπου αυτό απαιτείται, το οποίο ο αιτών, μεταφορτώνει
ηλεκτρονικά και καταχωρεί τον εικοσαψήφιο σχετικό
κωδικό πληρωμής.
4. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης,
συμπληρώνει όλα τα πεδία που αφορούν στα ατομικά/
δημογραφικά στοιχεία του αιτούντος, στα στοιχεία του
ταξιδιωτικού του εγγράφου, καθώς και στα στοιχεία διαμονής.
5. Οι ανωτέρω αιτήσεις κατά την ηλεκτρονική υποβολή
τους συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως καθορίζονται με την υπ’ αρ. 30825/2014 κοινή
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(Β’ 1528), τα οποία μεταφορτώνονται ηλεκτρονικά.
6. Η ηλεκτρονική αίτηση από τον πολίτη τρίτης χώρας
ή τον πληρεξούσιό του υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης,
ως προς το περιεχόμενο και την ακρίβεια των υποβληθέντων στοιχείων, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των
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γενικών διατάξεων περί της υποβολής ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών ενώπιον της διοίκησης. Εφόσον επιβεβαιώνονται από τον αιτούντα τα καταχωρημένα στοιχεία, πραγματοποιείται η οριστική υποβολή της
ηλεκτρονικής αίτησης. Ως ημερομηνία παραλαβής της
αίτησης από την αρμόδια υπηρεσία λογίζεται η ημερομηνία οριστικής υποβολής αυτής μετά των συνημμένων
δικαιολογητικών, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Με την
επιτυχή υποβολή της αίτησης χορηγείται, ηλεκτρονικά,
αποδεικτικό υποβολής αίτησης.
7. Η αρμόδια υπηρεσία μιας στάσης, εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί τις ενενήντα (90)
ημερολογιακές ημέρες, εκδίδει, μέσω των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, την προβλεπόμενη στην παρ. 3 του άρθρου
19 του ν. 4251/2014 απόδειξη παραλαβής αιτήματος.
8. Η υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών,
καθώς και η παρακολούθηση της πορείας της αίτησης
διενεργείται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που απαιτούνται πρόσθετα δικαιολογητικά, ο
αιτών καλείται από την αρμόδια υπηρεσία να τα υποβάλει μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, εντός δύο
μηνών, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 24
του ν. 4251/2014.
9. Η αρμόδια υπηρεσία δύναται να ζητήσει την αποστολή των επιμέρους δικαιολογητικών και των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε φυσική μορφή σύμφωνα
με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4251/2014 και των
κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθεισών κανονιστικών
πράξεων. Τα ως άνω δικαιολογητικά, υποβάλλονται μέσω
ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω υπηρεσίας
ταχυμεταφοράς με αποδεικτικό επίδοσης.
10. Ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της παρούσας
απόφασης ορίζεται η 15η Απριλίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Άγιος Ιωάννης Ρέντης, 24 Μαρτίου 2021
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
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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.
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