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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1936
(1)
Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας εγ−
γραφής στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3, 6, 14 και 17 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ
163/A΄) «Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές
διατάξεις».
2. Το άρθρο 3 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α΄) «Ρυθμίσεις
θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και
άλλες διατάξεις».
3. Το άρθρο 8 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθο−
ρισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργεί−
ων», όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με το
άρθρο 4 του Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α΄) «Ανακαθορισμός
των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις
του Π.Δ. 189/2009».

4. Το Π.Δ. 110/2011 (ΦΕΚ 243/Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμ. Υ18/30−11−2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού (ΦΕΚ 2748/Β΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου».
6. Τη με αριθμ. 119959/Η/20−10−2011 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2748/Β΄) «Συγχώνευση δια
απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δι−
καίου «Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου
Μάθησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.)», «Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού
Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)» και «Εθνικός Οργανισμός
Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)» εποπτείας του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων», η οποία εξεδόθη κατ’ επιταγή της διάταξης του
άρθρου 66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄).
7. Τη με αριθμ. 127175/Η/4−11−2011 απόφαση των Υπουρ−
γών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2508/Β΄) «Συγχώνευση διά απορ−
ροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
«ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙ−
ΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝ−
ΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων», η
οποία εξεδόθη κατ’ επιταγή της διάταξης του άρθρου
66 του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ 180/Α΄).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
εκτιμάται δαπάνη ύψους έως του ποσού των είκοσι
χιλιάδων ευρώ (€ 20,000), το οποίο θα καλυφτεί από το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμμα−
τείας Δια Βίου Μάθησης (ΣΑΕ 336), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός – Πεδίο Εφαρμογής
Με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης καθορί−
ζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο
Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης, το οποίο προβλέ−
πεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του Ν. 3879/2010, β)
η διαδικασία εγγραφής και υποβολής στοιχείων, προ−
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κειμένου αυτά να καταχωρηθούν στο Μητρώο Φορέων
Δια Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου
Μάθησης και γ) το περιεχόμενο των ανωτέρω στοιχείων,
η διαδικασία επικαιροποίησής τους, η περιοδικότητα
υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Οι ορισμοί που αναφέρονται στην παρούσα από−
φαση έχουν το περιεχόμενο και την έννοια που τους
αποδίδεται στο πλαίσιο του Ν. 3879/2010.
2. Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της παρούσας από−
φασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) Ως φορείς συστήματος διοίκησης Δια Βίου μάθησης
νοούνται οι φορείς διοίκησης της Δια Βίου μάθησης,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 3 του Ν. 3879/2010. Πιο συγκεκριμένα, φορείς
διοίκησης της Δια Βίου μάθησης είναι:
αα) η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.),
ββ) οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών, που
ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα Δια Βίου Μάθησης,
γγ) οι υπηρεσιακές μονάδες των Δήμων, που ασκούν
αρμοδιότητες σε θέματα Δια Βίου μάθησης,
δδ) ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.),
όπως προέκυψε από τη συγχώνευση διά απορροφή−
σεως του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια
Βίου Μάθησης, του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού
Προσανατολισμού και του Εθνικού Οργανισμού Πιστο−
ποίησης Προσόντων με την αριθμ. 119959/Η/20−10−2011
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2748/Β΄) και
εε) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο−
διοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).
β) Ως φορείς παροχής υπηρεσιών Δια Βίου μάθησης
νοούνται οι φορείς παροχής υπηρεσιών Δια Βίου μάθη−
σης, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 3 του Ν. 3879/2010. Πιο συγκεκριμένα, φορείς
παροχής υπηρεσιών Δια Βίου μάθησης είναι:
αα) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
ββ) τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης,
γγ) τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και τα
Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών,
δδ) οι λοιπές δημόσιες και ιδιωτικές σχολές επαγγελ−
ματικής κατάρτισης,
εε) το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, όπως
προέκυψε με την αριθμ. 127175/Η/4−11−2011 κοινή υπουρ−
γική απόφαση (ΦΕΚ 2508/Β΄) από τη συγχώνευση διά
απορροφήσεως του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης
Ενηλίκων, του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας και του Ιν−
στιτούτου Νεολαίας, κατά το μέρος που παρέχει υπη−
ρεσίες Δια Βίου μάθησης,
στ) οι φορείς παροχής υπηρεσιών γενικής (τυπικής και
μη τυπικής) εκπαίδευσης ενηλίκων, στους οποίους περι−
λαμβάνονται κοινωνικοί, θρησκευτικοί και πολιτιστικοί
φορείς, καθώς και δομές παροχής υπηρεσιών γενικής
εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευ−
καιρίας και οι Σχολές Γονέων,
ζζ) οι φορείς παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ή
και υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού,
ηη) τα Κέντρα Προώθησης στην Απασχόληση κατά το
μέρος που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου συμβουλευτι−
κής και επαγγελματικού προσανατολισμού,

θθ) οι φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημό−
σιου τομέα που παρέχουν μη τυπική εκπαίδευση στο
ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου και του ευρύτερου
δημόσιου τομέα, όπως είναι το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθώς και
οι φορείς που συνιστώνται από τις επαγγελματικές
ενώσεις και τα επιμελητήρια και παρέχουν μη τυπι−
κή εκπαίδευση στα μέλη τους, όπως είναι η ανώνυμη
εταιρεία με την επωνυμία «Ινστιτούτο Εκπαίδευσης και
Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Α.Ε.» και
ιι) οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης,
τους οποίους συνιστούν οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές
οργανώσεις εργαζομένων και εργοδοτών που συνυπο−
γράφουν την εθνική συλλογική σύμβαση εργασίας, όπως
είναι το Ινστιτούτο Εργασίας και το Κέντρο Ανάπτυξης
Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.), το Ινστιτούτο Μικρών Επι−
χειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), το Κοινωνικό
Πολυκέντρο και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας
Διοίκησης της Ανώτατης Διοίκησης Ενώσεων Δημόσιων
Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.).
γ) Ως φορείς άτυπης μάθησης νοούνται οι φο−
ρείς, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 14 του
Ν. 3879/2010. Πιο συγκεκριμένα, είναι οι φορείς κάθε
μορφής που λειτουργούν σε εθνικό, περιφερειακό ή το−
πικό επίπεδο και παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης,
εφόσον αναγνωρίζονται ως φορείς άτυπης μάθησης
των πολιτών και εγγράφονται στο σχετικό Μητρώο που
τηρεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Κατα−
τάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: αα) υπηρεσίες
και φορείς του δημοσίου τομέα (ή δημόσιοι φορείς),
που λειτουργούν με τη μορφή νομικού προσώπου δη−
μοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ββ) φορείς του κοινωνικού
τομέα (ή κοινωνικοί φορείς), που λειτουργούν με τη
μορφή σωματείου, ιδρύματος ή αστικής μη κερδοσκο−
πικής εταιρείας ή ένωσης προσώπων και γγ) φορείς του
ιδιωτικού τομέα (ή ιδιωτικοί φορείς), με οποιαδήποτε
νομική μορφή. Στους φορείς άτυπης μάθησης μπορεί να
περιλαμβάνονται σχολεία, μουσεία, βιβλιοθήκες, κοινω−
νικοί, επιμορφωτικοί και πολιτιστικοί φορείς που εφαρ−
μόζουν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες δια βίου
μάθησης που απευθύνονται σε νέους ή σε ενηλίκους ή
σε άτομα της τρίτης ηλικίας, όπως είναι η διεξαγωγή
ημερίδων ή σεμιναρίων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών
επισκέψεων, η παροχή συστηματικών πληροφοριών και
γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων των ατόμων, που
συμβάλλουν στην εκπαίδευση ή την επιμόρφωση και
στην πνευματική ανάπτυξή τους.
Άρθρο 3
Τήρηση και Οργάνωση Μητρώου Φορέων
Δια Βίου Μάθησης
1. Στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τηρείται ασφαλές, απαραβίαστο και
επικαιροποιημένο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης
(στο εξής «Μητρώο Φορέων»), στο οποίο, όπως προβλέ−
πεται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του Ν. 3879/2010,
εγγράφονται οι φορείς του συστήματος διοίκησης και
οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης των
περιπτώσεων α΄ έως ια΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
3 του Ν. 3879/2010, εφόσον έχουν συσταθεί σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι φορείς άτυ−
πης μάθησης της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 3
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του άρθρου 3 του ανωτέρω νόμου. Το Μητρώο Φορέ−
ων οργανώνεται και λειτουργεί σε ηλεκτρονική βάση
δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται, με μοναδικό
Αριθμό Μητρώου, οι ενδιαφερόμενοι φορείς Δια Βίου
μάθησης. Αρμόδιο για την οργάνωση και λειτουργία
του Μητρώου Φορέων είναι το Τμήμα Μηχανογράφησης
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Υποδομής της Γενικής
Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
2. Στο Μητρώο Φορέων, καταχωρούνται για κάθε
φορέα τα στοιχεία που περιγράφονται αναλυτικά στο
Παράρτημα της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 4
Όροι και προϋποθέσεις εγγραφής
στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης
1. Για την εγγραφή των φορέων του συστήματος δι−
οίκησης και των φορέων παροχής υπηρεσιών Δια Βίου
μάθησης στο Μητρώο Φορέων, απαιτείται η υποβολή
σχετικού αιτήματος στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και η υποβολή των
σχετικών στοιχείων στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων,
όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας
απόφασης. Οι υπηρεσιακές μονάδες των Περιφερειών
και των Δήμων, που ασκούν αρμοδιότητες σε θέματα
Δια Βίου μάθησης, εγγράφονται και επικαιροποιούν τα
στοιχεία τους στο Μητρώο Φορέων, καταθέτοντας επι−
προσθέτως ετήσιο περιφερειακό και τοπικό πρόγραμμα
Δια Βίου μάθησης αντίστοιχα.
2. Για την εγγραφή στο Μητρώο Φορέων των φορέων
άτυπης μάθησης που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο,
απαιτείται η τήρηση των ακόλουθων όρων και προϋ−
ποθέσεων:
α) ο φορέας να έχει συσταθεί και να λειτουργεί νό−
μιμα,
β) να αναπτύσσει δραστηριότητα στο χώρο στης ελ−
ληνικής επικράτειας,
γ) να αναπτύσσει δράση που δεν αντίκειται στην εθνι−
κή και κοινοτική έννομη τάξη, είναι αναγνωρισμένη από
το Κράτος και δεν προσβάλλει τα ατομικά και κοινωνικά
δικαιώματα,
δ) να έχει ως σκοπό την παροχή γενικών ή ειδικευμέ−
νων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στον τομέα
της Δια Βίου Μάθησης,
ε) το εκπαιδευτικό πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρε−
σιών Δια Βίου μάθησης να είναι εγκεκριμένο,
στ) να έχει καταθέσει σχετικό θεματολόγιο.
Κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζεται με εγκύκλιο της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.
3. Για την εγγραφή στο Μητρώο Φορέων των φορέ−
ων άτυπης μάθησης που λειτουργούν σε περιφερεια−
κό και τοπικό επίπεδο, αλλά και των φορέων άτυπης
μάθησης που λειτουργούν σε εθνικό επίπεδο, εφόσον
το επιθυμούν, υποβάλλεται σχετική αίτηση στο Δήμο,
στον οποίο έχουν την έδρα τους, κατά τους όρους, τις
προϋποθέσεις και τις διαδικασίες, όπως αυτές ορίζονται
στο πλαίσιο του άρθρου 14 του Ν. 3879/2010.
Άρθρο 5
Περιεχόμενα Μητρώου Φορέων Δια Βίου Μάθησης
1. Το Μητρώο Φορέων περιλαμβάνει τους φορείς του
συστήματος διοίκησης Δια Βίου μάθησης, τους φορείς
παροχής υπηρεσιών Δια Βίου μάθησης και τους φορείς
άτυπης μάθησης.

16025

2. Στο Μητρώο Φορέων καταχωρούνται ιδίως τα πα−
ρακάτω στοιχεία:
α) η ονομασία, η επωνυμία και η νομική μορφή του
φορέα,
β) η έδρα, τα τυχόν παραρτήματα του φορέα, τα
στοιχεία επικοινωνίας του, καθώς και τα στοιχεία του
νομίμου εκπροσώπου, του υπεύθυνου διαχείρισης και
του υπεύθυνου εκπαίδευσης,
γ) ο ΑΦΜ του φορέα,
δ) η κατηγορία φορέων Δια Βίου μάθησης, στην οποία
εντάσσεται,
ε) η κατηγορία της παρεχόμενης υπηρεσίας Δια Βίου
μάθησης,
στ) η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του φορέα,
ζ) ο συνολικός αριθμός τίτλων ανά έτος, οι κατηγο−
ρίες τίτλων και ο αριθμός τίτλων ανά κατηγορία που
εκδίδει ο φορέας,
η) ο εποπτεύων φορέας,
θ) ο φορέας αδειοδότησης και ο σχετικός αριθμός
αδείας,
ι) ο φορέας πιστοποίησης και ο σχετικός αριθμός
Μητρώου,
ια) ο φορέας πιστοποίησης των μαθησιακών αποτε−
λεσμάτων,
ιβ) η εφαρμογή διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας,
ιγ) ο μοναδικός αριθμός φορέα (αριθμός Μητρώου
φορέα).
3. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία υποβάλλονται υποχρε−
ωτικά, εφόσον υφίστανται σύμφωνα με τις διατάξεις
που διέπουν τους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης και
άτυπης μάθησης.
Άρθρο 6
Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Φορέων
Δια Βίου Μάθησης
1. Η εγγραφή γίνεται εντός δύο (2) μηνών από τη
λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων προ−
κειμένου για υφιστάμενους φορείς, για δε φορείς με
έναρξη δραστηριότητας μεταγενέστερη της έναρξης
ισχύος της παρούσας, εντός δύο (2) μηνών από την
έναρξη δραστηριότητας.
2. Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φορέων γίνεται
από τον φορέα, ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού
χώρου της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με την επιφύλαξη των παραγρά−
φων 8 και 9 του παρόντος άρθρου.
3. Ο φορέας οφείλει να αποστείλει ταχυδρομικά προς
τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό
του την εκτύπωση του ηλεκτρονικού εντύπου εγγραφής
μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα
στοιχεία, μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες
από την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής
στο Μητρώο Φορέων, επί ποινή διαγραφής της αίτησης
εγγραφής.
4. Η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ελέγχει και διασταυρώνει την εγκυ−
ρότητα των υποβληθέντων στοιχείων. Για το σκοπό
αυτό μπορεί να ζητεί πρόσθετες πληροφορίες από τους
φορείς, διαφυλάσσοντας το απόρρητο των ευαίσθητων
δεδομένων. Η εγγραφή στο Μητρώο Φορέων πραγμα−
τοποιείται μετά το έλεγχο των στοιχείων και εφόσον
πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, όπως ορίζονται
στην παρούσα. Η αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύ−
θυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
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5. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας,
η Γ.Γ.Δ.Β.Μ. χορηγεί στο φορέα βεβαίωση εγγραφής
του στο Μητρώο Φορέων, η οποία περιλαμβάνει τον
μοναδικό Αριθμό Μητρώου που χορηγείται στον φορέα
κατά την εγγραφή του και τους κωδικούς χρήστη και
πρόσβασης στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων.
6. Τυχόν αλλαγές ή διορθώσεις στοιχείων του Μητρώ−
ου Φορέων που κρίνονται απαραίτητες γίνονται μετά
από επικοινωνία του φορέα με τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
7. Για τη σωστή χρήση της ηλεκτρονικής βάσης δεδο−
μένων κατά τη διαδικασία εγγραφής φορέα αναρτάται
στην ιστοσελίδα του διαδικτυακού χώρου της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
(www.gslll.edu.gr) οδηγός χρήσης.
8. Οι φορείς άτυπης μάθησης, για να εγγραφούν στο
Μητρώο Φορέων, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο
στον οποίο έχουν την έδρα τους, στην οποία αναφέρουν
τα στοιχεία της ταυτότητάς τους (επωνυμία, έδρα, διεύ−
θυνση, πράξη έγκρισης καταστατικού, σκοπός, εταίροι
ή μέλη, διοίκηση) και επισυνάπτουν συνοπτικά στοιχεία
για την προηγούμενη και την προγραμματιζόμενη δρα−
στηριότητά τους και σημείωμα που τεκμηριώνει ότι η
δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στη δια βίου μάθηση. Η
αίτηση αυτή αξιολογείται και εγκρίνεται από Επιτροπή
που συνιστά ο Δήμος και τα στοιχεία της εγκριτικής
απόφασης καταχωρίζονται ηλεκτρονικά στο Μητρώο.
Οι ανωτέρω όροι, προϋποθέσεις, καθώς και η διαδικασία
εγγραφής εξειδικεύονται στο πλαίσιο εφαρμογής του
άρθρου 14 του Ν. 3879/2010.
9. Φορείς άτυπης μάθησης που λειτουργούν σε εθνικό
επίπεδο μπορεί να εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων
Δια Βίου Μάθησης από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου
Μάθησης, χωρίς την τήρηση της διαδικασίας της προ−
ηγούμενης παραγράφου.
10. Ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο εφαρμογής
της παρούσας απόφασης θα επιλύονται με απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης.

Άρθρο 7
Διαδικασία επικαιροποίησης –
περιοδικότητα υποβολής
1. Οι φορείς υποχρεούνται σε ετήσια επικαιροποίηση
των στοιχείων τους στο Μητρώο Φορέων. Σε αντίθετη
περίπτωση διαγράφονται. Για την επανεγγραφή τους
στο Μητρώο Φορέων απαιτείται η τήρηση της διαδικα−
σίας του άρθρου 6 της παρούσας απόφασης.
2. Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του φορέα, αυτός
υποχρεούται, επί ποινή διαγραφής του από το Μητρώο
Φορέων, εντός 30 ημερών να τα καταχωρήσει στην
ηλεκτρονική βάση δεδομένων και να αποστείλει τα−
χυδρομικά προς τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. υπογεγραμμένη από το
νόμιμο εκπρόσωπό του την εκτύπωση του ανανεωμένου
ηλεκτρονικού εντύπου.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης της αδειοδότησης ή της
πιστοποίησης του φορέα που είναι εγγεγραμμένος στο
Μητρώο Φορέων, ο φορέας αδειοδότησης ή πιστοποίη−
σης υποχρεούται να ενημερώσει τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.
Άρθρο 8
Δημοσιοποίηση στοιχείων Μητρώου Φορέων
Δια Βίου Μάθησης – Εμπιστευτικότητα
1. Το Μητρώο Φορέων αναρτάται στην ιστοσελίδα
του διαδικτυακού χώρου της Γ.Γ.Δ.Β.Μ., όπου για κάθε
φορέα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) επω−
νυμία φορέα, β) κατηγορία φορέα, γ) η μορφή υπηρεσίας
Δια Βίου μάθησης που παρέχεται από το φορέα και δ)
στοιχεία επικοινωνίας.
2. Για τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους φορείς
στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τηρούνται οι κανόνες εμπιστευτικότητας
και ασφάλειας του συστήματος για την προστασία ευ−
αίσθητων δεδομένων.
Άρθρο 9
Παραρτήματα
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας απόφασης το συνημμένο Παράρτημα Ι.
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ʍʏ.ȼɷʌʐʅɲɁɸʉʄɲʀɲʎʃɲɿȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎ
ɺ.ɌʉʌɸʀʎɅɲʌʉʖɼʎɉʋɻʌɸʍɿʙʆɶɸʆɿʃɼʎɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎɸʆɻʄʀʃʘʆ
ɻ.ɌʉʌɸʀʎɅɲʌʉʖɼʎɇʐʅɴʉʐʄɸʐʏɿʃʙʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆɼ/ʃɲɿɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑɅʌʉʍɲʆɲʏʉʄɿʍʅʉʑ
ɽ.ȾɹʆʏʌɲɅʌʉʙɽɻʍɻʎʍʏɻʆȰʋɲʍʖʊʄɻʍɻ
ɿ.Ɍʉʌɸʀʎʏʉʐɷɻʅʉʍʀʉʐʃɲɿɸʐʌʑʏɸʌʉʐɷɻʅʉʍʀʉʐʏʉʅɹɲʋʉʐʋɲʌɹʖʉʐʆʅɻ
ʏʐʋɿʃɼɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ɿɲ.Ɍʉʌɸʀʎʋʉʐʍʐʆɿʍʏʙʆʏɲɿɲʋʊɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɹʎɸʆʙʍɸɿʎʃɲɿɸʋɿʅɸʄɻʏɼʌɿɲʃɲɿ
ʋɲʌɹʖʉʐʆʅɻʏʐʋɿʃɼɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻ
ɿɴ.Ɍʉʌɸʀʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍɿʙʆɷɿɳɴʀʉʐʅɳɽɻʍɻʎ,ʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎʍʐʆɿʍʏʉʑʆʉɿ
ʏʌɿʏʉɴɳɽʅɿɸʎʍʐʆɷɿʃɲʄɿʍʏɿʃɹʎʉʌɶɲʆʙʍɸɿʎɸʌɶɲɺʉʅɹʆʘʆʃɲɿɸʌɶʉɷʉʏʙʆ
3. Ɍʉʌɸʀʎɳʏʐʋɻʎʅɳɽɻʍɻʎ
ɲ.ɉʋɻʌɸʍʀɸʎʃɲɿʔʉʌɸʀʎʏʉʐɷɻʅʊʍɿʉʐʏʉʅɹɲ(ɼɷɻʅʊʍɿʉɿʔʉʌɸʀʎ),ʋʉʐ
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ʅʉʌʔɼ

16028

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)



ȾɲʏɻɶʉʌʀɲɅɲʌɸʖʊʅɸʆɻʎɉʋɻʌɸʍʀɲʎȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎ:
1. ɀɻʏʐʋɿʃɼ
ɲ.ȰʌʖɿʃɼȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼȾɲʏɳʌʏɿʍɻ
ɴ.ɇʐʆɸʖɿɺʊʅɸʆɻȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼȾɲʏɳʌʏɿʍɻ
ɶ.ȵʆɷʉɸʋɿʖɸɿʌɻʍɿɲʃɼȾɲʏɳʌʏɿʍɻ
ɷ.ȳɸʆɿʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻȵʆɻʄʀʃʘʆ
ɸ.ɀɸʏɲʄʐʃɸɿɲʃɼȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻ/ȱʄʄʉ
2. ȱʏʐʋɻ:
ɲ.ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɳɴʀʉʐʅɳɽɻʍɻʎɲʋʊʔʉʌɸʀʎʏʉʐɷɻʅʊʍɿʉʐʏʉʅɹɲ(ɼɷɻʅʊʍɿʉʐʎ
ʔʉʌɸʀʎ),ʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʅɸʏɻʅʉʌʔɼʆʉʅɿʃʉʑʋʌʉʍʙʋʉʐɷɻʅʊʍɿʉʐɼ
ɿɷɿʘʏɿʃʉʑɷɿʃɲʀʉʐ
ɴ.ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɳɴʀʉʐʅɳɽɻʍɻʎɲʋʊʔʉʌɸʀʎʏʉʐʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑʏʉʅɹɲ(ɼ
ʃʉɿʆʘʆɿʃʉʑʎʔʉʌɸʀʎ),ʋʉʐʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʅɸʏɻʅʉʌʔɼʍʘʅɲʏɸʀʉʐ,ɿɷʌʑʅɲʏʉʎɼ
ɲʍʏɿʃɼʎʅɻʃɸʌɷʉʍʃʉʋɿʃɼʎɸʏɲɿʌʀɲʎɼɹʆʘʍɻʎʋʌʉʍʙʋʘʆ
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ȵʋʉʋʏɸʑʘʆɌʉʌɹɲʎ:
ɌʉʌɹɲʎȰɷɸɿʉɷʊʏɻʍɻʎ:
Ȱʌ.Ȱɷɸʀɲʎ:
ɌʉʌɹɲʎɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ:
Ȱʌɿɽʅʊʎɀɻʏʌʙʉʐ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎʏʉʐɌʉʌɹɲ:
ȿɸɿʏʉʐʌɶʀɲɌʉʌɹɲ:
1. ȸʅɸʌɼʍɿɲ
2. Ɂʐʖʏɸʌɿʆɼ
3. Ƀʄʉɼʅɸʌɻ
ȵʔɲʌʅʉɶɼȴɿɲɷɿʃɲʍɿʙʆȴɿɲʍʔɳʄɿʍɻʎɅʉɿʊʏɻʏɲʎ:
1. ȴʉʅʙʆ
2. ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ
3. ȵʃʋɲɿɷɸʐʏʙʆ
4. Ʌʌʉɶʌɲʅʅɳʏʘʆ

ȾȰɆɈȵȿȰ3ͲɇɈɃȻɍȵȻȰȵɅȻȾɃȻɁɏɁȻȰɇ
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉɉʋɸʑɽʐʆʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ/Ɂʊʅɿʅʉʐɸʃʋʌʉʍʙʋʉʐ:
Ȼɷɿʊʏɻʏɲɉʋɸʑɽʐʆʉʐȴɿɲʖɸʀʌɿʍɻʎ:
Ƀʆʉʅɲʏɸʋʙʆʐʅʉɉʋɸʑɽʐʆʉʐȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ:
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻ:
ȴɿɸʑɽʐʆʍɻȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ:
Ʌʊʄɻ:
ɈȾ:
ȴɿʉɿʃɻʏɿʃɼɅɸʌɿʔɹʌɸɿɲȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ:
Ɂʉʅʊʎȵɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ/ȶɷʌɲɌʉʌɹɲ:
Ɉɻʄ.ȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ:
Fax:
Email:
ȴ/ʆʍɻȻʍʏʉʍɸʄʀɷɲʎ:
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ȾȰɆɈȵȿȰ4ͲɈȻɈȿɃɇ
ɄʆʉʅɲɈʀʏʄʉʐ:
ȾɲʏɻɶʉʌʀɲɈʀʏʄʉʐ:
1. Ȱʋʉʄʐʏɼʌɿʉ
2. Ʌʏʐʖʀʉ
3. ȴʀʋʄʘʅɲ
ɲ.ȴɿɷɲʃʏʉʌɿʃʊ
ɴ.ɀɸʏɲʋʏʐʖɿɲʃʊ
4. Ȳɸɴɲʀʘʍɻ
ɲ.ɇʐʅʅɸʏʉʖɼʎ/Ʌɲʌɲʃʉʄʉʑɽɻʍɻʎ
ɴ.ɇʋʉʐɷʙʆ
ɶ.Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʉʑ
5. Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ
6. ȱʄʄʉ


ȰʌʅʊɷɿʉʎɌʉʌɹɲʎɶɿɲʏɻʆȶʃɷʉʍɻɈʀʏʄʉʐ:
ɈʊʋʉʎȶʃɷʉʍɻʎɈʀʏʄʉʐ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȶʆɲʌʇɻʎȶʃɷʉʍɻʎɈʀʏʄʉʐ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲȿɼʇɻʎʏɻʎȴɿɲʋʀʍʏɸʐʍɻʎʏʉʐɌʉʌɹɲɶɿɲʏɻʆȶʃɷʉʍɻʏʉʐɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐɈʀʏʄʉʐ:
ɅɸʌʀʉɷʉʎȻʍʖʑʉʎɈʀʏʄʉʐ:
1. ȵʔ’ʊʌʉʐɺʘɼʎ
2. ȶʏɻ
3. ȵʇɳʅɻʆɲ
4. ɀɼʆɸʎ
ȻɷɿʊʏɻʏɲɉʋɸʑɽʐʆʉʐȶʃɷʉʍɻʎɈʀʏʄʉʐ:
1. Ʌʌʑʏɲʆɻʎ/Ʌʌʊɸɷʌʉʎ
2. ȵʃʋɲɿɷɸʐʏɼʎ
3. ȴɿɸʐɽʐʆʏɼʎ
4. ȱʄʄʉʎ
ɇʐʆʉʄɿʃʊʎȰʌɿɽʅʊʎȵʃɷʉɽɹʆʏʘʆɈʀʏʄʘʆɲʆɳȶʏʉʎɶɿɲʏʉɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉɈʀʏʄʉ:
ȳʄʙʍʍɲȶʃɷʉʍɻʎʏʉʐɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐɈʀʏʄʉʐ:
ɀʉʆɲɷɿʃʊʎȾʘɷɿʃʊʎɈʀʏʄʉʐ:
ȵʀɷʉʎȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎͲȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎ:
1. Ⱥɸʘʌɻʏɿʃɼ
2. Ɉɸʖʆʉʄʉɶɿʃɼ
3. ɅʌɲʃʏɿʃɼȵʇɳʍʃɻʍɻͲɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ
4. ɅʌɲʃʏɿʃɼȵʇɳʍʃɻʍɻͲɅʌʉɲɿʌɸʏɿʃɼ

ȾʄʀʅɲʃɲȲɲɽʅʉʄʉɶʀɲʎɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎ:
1. Ȱʌɿɽʅɻʏɿʃɼ
2. ȵʋʀʋɸɷʉ
3. Ɍʌɳʍɻ
4. ȱʄʄʉ


ȾȰɆɈȵȿȰ5ͲȵȾɅȰȻȴȵɉɈȻȾȸȴȻȰȴȻȾȰɇȻȰ
ȵʄɳʖɿʍʏɻɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼȴɿɳʌʃɸɿɲȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎͲȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎ:
1. ȶʏɻ
2. ȵʇɳʅɻʆɲ
3. ɀɼʆɸʎ
4. ȵɴɷʉʅɳɷɸʎ
5. ȸʅɹʌɸʎ
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6. ɐʌɸʎ
ɀɹɶɿʍʏɻȴɿɳʌʃɸɿɲȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎͲȾɲʏɳʌʏɿʍɻʎ:
1. ȶʏɻ
2. ȵʇɳʅɻʆɲ
3. ɀɼʆɸʎ
4. ȵɴɷʉʅɳɷɸʎ
5. ȸʅɹʌɸʎ
6. ɐʌɸʎ
ɈʌʊʋʉʎɅɲʌʉʖɼʎȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆ:
1. ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʍɸʏɳʇɻ(ɷʉʅɼ)
2. ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻɲʋʊɲʋʊʍʏɲʍɻ
3. ɀɿʃʏɼɷɿɷɲʍʃɲʄʀɲ
4. ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻͲȾɲʏɳʌʏɿʍɻʍɸɸʋɿʖɸʀʌɻʍɻ
5. ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻȴɿɲɷɿʃʏʐɲʃɳ
6. ȵʃʋɲʀɷɸʐʍɻʍɸɸʌɶɲʍʏɼʌɿʉ
ȳʄʙʍʍɲɅɲʌʉʖɼʎȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃʙʆɉʋɻʌɸʍɿʙʆ:
ɇʐʆʉɷɸʐʏɿʃʊɈɸʃʅɻʌɿʘʏɿʃʊɉʄɿʃʊȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɼʎȴɿɲɷɿʃɲʍʀɲʎ:

ȾȰɆɈȵȿȰ6ͲȵȾɅȰȻȴȵɉɇȸͲȵɅȰȳȳȵȿɀȰɈȻȾɃɇɈɃɀȵȰɇͲɅȻɇɈɏɈȻȾȵɇɀɃɁȰȴȵɇ
ɅʌʉɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆʉɿɈʀʏʄʉɿɶɿɲʏɻʆȰʋʊʃʏɻʍɻʏʉʐɇʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆʉʐɈʀʏʄʉʐ:
ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʎɈʉʅɹɲʎʍʏʉʆʉʋʉʀʉɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿʉʏʀʏʄʉʎ:
Ʌɿʍʏʘʏɿʃɹʎȵʃʋɲɿɷɸʐʏɿʃɹʎɀʉʆɳɷɸʎ:
ȵʄɳʖɿʍʏɸʎɅɿʍʏʘʏɿʃɹʎɀʉʆɳɷɸʎɶɿɲʏɻʆȰʋʊʃʏɻʍɻʏʉʐɈʀʏʄʉʐ:


ȾȰɆɈȵȿȰ7ͲɀȰȺȸɇȻȰȾȰȰɅɃɈȵȿȵɇɀȰɈȰ
ɈʌʊʋʉʎȰʇɿʉʄʊɶɻʍɻʎʏʉʐɀɲɽɻʍɿɲʃʉʑȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ:
1. Ʌɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʖʘʌʀʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
2. ȳʌɲʋʏɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
3. Ʌʌʉʔʉʌɿʃɹʎɸʇɸʏɳʍɸɿʎ
4. Ʌʌɲʃʏɿʃɼɸʇɳʍʃɻʍɻ
5. ȱʄʄʉ
ɌʉʌɹɲʎɅɿʍʏʉʋʉʀɻʍɻʎʏʉʐɀɲɽɻʍɿɲʃʉʑȰʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ:







Ⱦʉɿʆʉʋʉʀɻʍɻ:

ͲȳʌɲʔɸʀʉɉʋʉʐʌɶʉʑɅɲɿɷɸʀɲʎȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿȺʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ
ͲȳʌɲʔɸʀʉȰʆɲʋʄɻʌʘʏʉʑɉʋʉʐʌɶʉʑɅɲɿɷɸʀɲʎȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎʃɲɿȺʌɻʍʃɸʐʅɳʏʘʆ
ͲȳʌɲʔɸʀʉɅʌʉɹɷʌʉʐȵ.Ƀ.Ʌ.Ʌ.ȵ.Ʌ.

ȵʍʘʏɸʌɿʃɼɷɿɲʆʉʅɼ:

ͲȳʌɲʔɸʀʉȳɸʆɿʃʉʑȳʌɲʅʅɲʏɹɲȴɿɳȲʀʉʐɀɳɽɻʍɻʎ
ͲȴɿɸʑɽʐʆʍɻȴɿʉɿʃɻʏɿʃʉʑͲɃɿʃʉʆʉʅɿʃʉʑ
ͲɈʅɼʅɲɁʉʅɿʃʉʑɇʐʆʏʉʆɿʍʅʉʑ
ͲɈʅɼʅɲɀɻʖɲʆʉɶʌɳʔɻʍɻʎ
ͲȰʌʖɸʀʉ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 10
Δημοσίευση − Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 8 Μαρτίου 2012
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

F
(2)
Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαρι−
ότητας στον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έρ−
γων του Δήμου Περιστερίου.
Με την αριθμ. 46485/28−12−2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 77, 79, 101 και 217 του Ν. 3584/07, των
άρθρων 28, 33 και 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και
με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμ−
βουλίου (υπ’ αριθμ. 7/7οΕΗΔ/27−07−2011 πρακτικό), μετα−
τάσσεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ
του Μιχαήλ με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Έργων (λόγω απόκτησης εμπειρίας), με μεταφορά της
θέσης του.
(Αριθμ. βεβ. Τμήμα Προϋπολογισμού του Δήμου Περι−
στερίου: 46291/23−12−2011),
(Αριθμ. αποφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
797/781/20−02−2012).
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
F
(3)
Μεταφορά θέσης από τον κλάδο ΥΕ Εργατών Καθαρι−
ότητας στον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έρ−
γων του Δήμου Περιστερίου.
Με την υπ’ αρ. 46481/28−12−2011 απόφαση του Δημάρ−
χου Περιστερίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά−
ξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν. 3584/2007, των
άρθρων 28, 33 και 35 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη
σύμφωνη γνωμοδότηση του Β΄ Υπηρεσιακού Συμβου−
λίου (υπ’ αριθμ. 7/7οΕΗΔ/27−07−2011 πρακτικό) και τις
διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσ−
σεται ο μόνιμος υπάλληλος, ΚΑΡΑΒΙΝΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ
του Κων/νου, με βαθμό Ε΄, από τον κλάδο ΥΕ Εργατών
Καθαριότητας στον κλάδο ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
Έργων, με μεταφορά της θέσης του.
(Αριθμ. βεβ. Τμήμα Προϋπολογισμού του Δήμου Περι−
στερίου: 46296/23−12−2011).
(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής:
810/794/20−02−2012).
Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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Αριθμ. 9513/2011
(4)
Χορήγηση Αδείας Λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας Ηλι−
κιωμένων (ΜΦΗ) στην εταιρεία «ΟΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟ−
ΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ Α.Δ. ΣΑΜΕΛ−
ΛΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΤΟ ΘΑΛΠΟΣ».
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν. 3852/7−6−2010
(ΦΕΚ 87/7−6−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27−12−2010 (ΦΕΚ 238/
27−12−2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του υπ’ αριθ. 44403/
20−10−2011 (ΦΕΚ 2494/4−11−2011) «Έγκριση Τροποποίησης
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρει−
ας Αττικής».
3. Την υπ’ αριθ. οικ 120400/29−11−2011 (ΦΕΚ 2973/τ.Β΄/
23−12−2011) απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής περί Μετα−
βίβασης Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών.
4. Τις διατάξεις του Ν. 2345/95 «Οργανωμένες Υπηρε−
σίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοιν. Πρόνοιας
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/95/τ.Α΄).
5. Τις διατάξεις των Υπ. Αποφάσεων: α) Π4β/οικ3176/1996,
ΦΕΚ 455/τ.Β΄/14−6−1996 «Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λει−
τουργίας ΜΦΗ από ιδιώτες (κερδοσκοπικού χαρακτήρα)
και β) Π4β/οικ4690/1996, ΦΕΚ 833/τ.Β΄/11−9−1996 «Προϋ−
ποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας ΜΦΗ μη κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα (ΜΦΗ−ΜΚ)» του Υπουργείου Υγείας
− Πρόνοιας, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
με τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ81551/2007,
ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007.
6. Τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης Π1γ/οικ129673/2009,
ΦΕΚ 2190/τ.Β΄/2−10−2009 «Τροποποίηση και Συμπλήρωση
της Π1γ/οικ81551/2007, ΦΕΚ 1136/τ.Β΄/6−7−2007.
7. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης Π1γ/οικ80794/2011,
ΦΕΚ 1736/τ.Β΄/3−8−2011 τροποποίηση των σχετ. (5) και
(6).
8. Τις διατάξεις των Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α΄/04) «Ρυθμί−
σεις για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης,
τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ» και Ν. 3448/06
(ΦΕΚ 57/Α΄/06) «Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών
του δημοσίου τομέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό−
τητας Υπουργείου Εσωτερικών», σύμφωνα με τις οποίες
η Υπηρεσία μας προέβει στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση
δικαιολογητικών.
9. Τις διατάξεις του Ν. 3844/2010, ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης ΔΙΑΔΠ/ΦΑ 22/19222
Υπ. Εσωτερικών, σε εκτέλεση του αρ. 6 του Ν. 3844/2010,
ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010.
11. Τις διατάξεις της υπ. απόφασης ΑΔΑ: 457ΡΘ−2ΡΛ,
Αριθ. Πρωτ. Π1γ/ΓΠ οικ123831/9−11−2011, ΦΕΚ 266/Β/2011
του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Περί διεκπεραίωση και μέσω ΕΚΕ της διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης, λειτουργίας και αναθε−
ώρησης των ΜΦΗ σε εκτέλεση των διατάξεων του
Ν. 3844/2010».
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12. Την υπ’ αριθ. 7042/5−8−2011 απόφαση χορήγησης
άδειας ίδρυσης στη Μονάδα.
13. Την υπ’ αριθμ. 9513/11−11−2011 αίτηση της εταιρείας
με την επωνυμία «ΟΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ Α.Δ. ΣΑΜΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με τα νόμιμα
δικαιολογητικά τα οποία εμπεριέχονται στον φάκελο.
14. Το υπ’ αριθ. 10370/12−12−2011 Πρακτικό Αυτοψίας
της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας Κτιρίων για
ΜΦΗ, αποφασίζουμε:
Χορηγούμε άδεια λειτουργίας Μονάδας Φροντίδας
Ηλικιωμένων και από κινητική αναπηρία ανιάτως πασχό−
ντων ατόμων Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα στην εταιρεία
«ΟΙΚΟΣ ΓΕΡΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙ−
ΗΣΗΣ Α.Δ. ΣΑΜΕΛΛΑΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «ΤΟ
ΘΑΛΠΟΣ». Η επιχείρηση θα είναι δυναμικότητας πενήντα
εννεα (59) κλινών που κατανέμονται σε 28 θαλάμους, θα
λειτουργεί στο κτίριο της οδού Αγρινίου 6, Χαλάνδρι.
Η επιχείρηση υποχρεούται να προσλάβει το απαραί−
τητο προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις των σχε−
τικών υπουργικών αποφάσεων. Επίσης υποχρεούται
να επιτρέπει τον έλεγχο από το αρμόδιο όργανο της
εποπτεύουσας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2345/95.
Οποιαδήποτε παρέκκλιση ή μη συμμόρφωση προς τις
ρυθμίσεις των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που
διέπουν την ίδρυση και την λειτουργία ΜΦΗ, συνεπάγε−
ται την άρση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της
εν λόγω επιχείρησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αγία Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
F
Αριθμ. 3393
(5)
Σύσταση και συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του
διασυνδεόμενου ΕΙΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΟΦΘΑΛΜΙ−
ΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ».
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 1ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45/Α΄) «Κύρωση του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/Α΄) «Εθνικό
σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές
διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3527/07 (ΦΕΚ 25/Α΄) «Κύρωση
συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων
από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3528/07 (ΦΕΚ 26/Α΄) «Κύρωση
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικη−
τικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», όπως τρο−
ποποιήθηκαν συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
5. Τις διατάξεις του Ν. 3868/10 (ΦΕΚ 129/Α΄) «Αναβάθμι−
ση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».

6. Τις διατάξεις του Ν. 3919/11 (ΦΕΚ 31/Α΄) «Διαρθρω−
τικές αλλαγές στο σύστημα Υγείας και άλλες διατά−
ξεις».
7. Tις διατάξεις του Ν.3984/11 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Δωρεά και
μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» και ειδικά
το άρθρο 66, παρ. 12.
8. Τις διατάξεις του Ν. 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α΄) «Ανασυ−
γκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα
Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες δια−
τάξεις».
9. Την αρ. Υ10β/Γ.Π. 13713/8−2−2011 (ΦΕΚ 24/8−2−2011/
τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) υπουργική απόφαση διορισμού ως Διοικητή
της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής του Αριστείδη Μουσιώνη.
10. Την αρ. Υ4α/οικ. 84627/25−7−2011 υπουργική απόφα−
ση (ΦΕΚ 1682/Β΄/28−7−2011) με θέμα « Διασύνδεση Νοσο−
κομείων και καθορισμός του τρόπου διασύνδεσής τους
και λειτουργίας τους».
11. Την αρ. Υ4α/οικ. 91432/25−7−2011 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2012/Β΄/9−9−2011) με θέμα: « Καθορισμός αρμοδιο−
τήτων Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης».
12. Την με αριθμό ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.124777/14−11−2011 υπουρ−
γική απόφαση ΦΕΚ 420/2−12−2011/τ.Υ.Ο.Δ.Δ. με την οποία
ο ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ορίσθηκε ως
κοινός αναπληρωτής Διοικητής των διασυνδεόμενων
Νοσοκομείων Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Ε.Ν. «ΟΦΘΑΛ−
ΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» αρμοδιό−
τητας της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης με διετή θητεία.
13. Την με αριθμό Υ10β/Γ.Π.οικ.105636/27−9−2011 υπουρ−
γική απόφαση ΦΕΚ 333/27−9−2011/τ.Υ.Ο.Δ.Δ με την οποία
ο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ορίσθηκε
ως Κοινός Διοικητής των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων
Γ,Ν.Α, «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», Ε.Ν. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗ−
ΝΩΝ» και Γ.Ν.Α. «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» αρμοδιότητας της 1ης
Υ.ΠΕ. Αττικής πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
με διετή θητεία.
14. Την υπ’ αρ. 24373/9−11−2011 απόφαση του Διοικητή
της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής που αφορά
στον καθορισμό αρμοδιοτήτων Συμβουλίων Διοίκησης
των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων (ΦΕΚ 2678/9−11−2011
τ.Β΄).
15. Το υπ’ αριθμ. 4992/15−11−2011 έγγραφο του ΕΙΔΙΚΟ
Ν. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», αποφασίζουμε:
Συνιστούμε το Συμβούλιο Διοίκησης του διασυνδεό−
μενου Ε.Ν. «ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» με το Γ.Ν.Α. «Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» και διορίζουμε ως μέλη τα κατωτέρω
πρόσωπα:
1. ΚΑΡΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΣΤΑΥΡΟΥ με Α.Δ.Τ. AB 243977,
Αναπληρωτή Διοικητή του διασυνδεόμενου Ε.Ν. «ΟΦΘΑΛ−
ΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» με το Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», ως
Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης, με αναπληρώτρια
τη ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΥΛΟΥ, Προϊστα−
μένη Διοικητικής − Οικονομικής Υπηρεσίας με Α.Δ.Τ.
Χ512938.
2. ΚΑΝΔΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με Α.Δ.Τ.
Ξ 112998, Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας με αναπληρω−
τή του τον ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ,
Διευθυντή Οφθαλμίατρο με Α.Δ.Τ. Σ 231476.
3. ΓΑΛΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με ΑΔΤ AB 666747.
Προϊσταμένη Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, με αναπληρώ−
τριά της την ΘΕΜΕΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΙΩΑΝΝΗ, του κλά−
δου ΤΕ Νοσηλευτών με Α.Δ.Τ. Φ 326211.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
4. ΒΡΥΩΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΥΛΟΥ με Α.Δ.Τ.
Χ 512938, Προϊσταμένη Διοικητικής − Οικονομικής Υπη−
ρεσίας, με αναπληρώτριά της τη ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ,
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Λογιστι−
κού με Α.Δ.Τ. ΑΗ 416156.
5. ΚΟΥΤΣΗ ΧΡΗΣΤΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Δ.Τ. Χ148384,
Προϊστάμενο Τεχνικής − Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας με
αναπληρωτή του το ΦΡΑΓΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ του ΙΩΑΝΝΗ
του κλάδου ΔΕ Τεχνικών με ΑΔΤ ΑΕ 577346.
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Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Μαρτίου 2012
Ο Διοικητής
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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