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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου
2019 την 24.05.2019.

2

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων).

3

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 297/2018
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας,
για την πεζοδρόμηση της οδού Δ. Μπάλκου στα
πλαίσια της υποβαλλόμενης μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 81641
(1)
Καταβολή συντάξεων Δημοσίου μηνός Ιουνίου
2019 την 24.05.2019.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του
ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α΄ 103).
2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 143).
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 41 και του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα».
4. Την αριθμ. Υ5/27-1-2015 (Β΄ 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ29/9-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
6. Την ανάγκη ενιαίας αντιμετώπισης των συνταξιούχων του Δημοσίου με αυτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος θα καταβάλλει τις
συντάξεις αρμοδιότητας του μηνός Ιουνίου 2019, την
24.05.2019.

Αρ. Φύλλου 1804

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιουνίου 2019 θα
καταβληθούν, αντί της 30ης Μαΐου 2019, την 24η του
ίδιου μηνός.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2019
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./63 /16552
(2)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του
άρθρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ
40/Α΄/15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 3 της παρ. 4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της
ελληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010),
2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».
3. Το π.δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/04-11-2016) με θέμα
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... κ.λπ.»
και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/
01-3-2011 (ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής
προσωπικού.
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5. Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./152/33283/
28-12-2015 απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ.
33/06, όπως ισχύει.
6. Το αριθμ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Α/7186/19-4-2019 έγγραφο
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
7. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/2013.
8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ.
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την κατανομή πέντε (5) υπαλλήλων των κλάδων ΠΕ1
Διοικητικού- Λογιστικού (δύο θέσεις) και ΠΕ7 Αρχαιολόγων (τρεις θέσεις) στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων
και Απαλλοτριώσεων - Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον πίνακα προσωρινής κατάταξης
των υποψηφίων της προκήρυξης 16Κ/2017 (ΦΕΚ τ. ΑΣΕΠ/
01-12-2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2019
Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 67996
(3)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της
297/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, για την πεζοδρόμηση της οδού
Δ. Μπάλκου στα πλαίσια της υποβαλλόμενης μελέτης «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ».
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23-3-1999) «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το αρθ. 10
παρ. 2 και το άρθρο 52 αυτού όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 9 του άρθρου 48, του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/
17-12-2014).
2. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30-05-1997) «Διοίκηση,
οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Το ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/07-06-1998) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
4. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2012) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα τα
άρθρα 6 και 280 αυτού.
5. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-05-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.
6. Το ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-02-2016) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις».
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7. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92
του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/22-12-2016) «Πτωχευτικός
Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις».
8. Την με αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ./502/2003(ΦΕΚ 946/
Β΄/2003) ΥΑ «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης
εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια».
9. Την με αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ 905/Β΄/2011)
ΥΑ «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης
εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
10. Την αριθμ. 13912/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-05-2017) με την
οποία διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος
Μιχελάκης του Πολυκάρπου.
11. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για
την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/1999
(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48
του ν. 4313/2014».
12. Το αριθμ. ΔΟΥ/1626/Φ-922/02-04-2015 έγγραφο
της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής
Νομοθέτησης του ΥΠΟΜΕΔΙ «Διευκρινίσεις για τη λήψη
των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».
13. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων και κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
14. Το με αριθμ. πρωτ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.
15. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 35082/1652/05-06-2014
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ:
ΒΝΛ5ΟΡ1Γ-ΓΟΤ) για την «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης
οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α
του ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
16. Την αριθμ. πρωτ. οικ. 19783/269/14-04-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω7ΑΟΡ1ΓΤΟ2) για την «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ.
35082/1652/05-06-2014 απόφασης Γενικής Γραμματέως
περί άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των
ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας
σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει».
17. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 33278/394/08-06-2015 έγγραφο του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Α.Δ.Η.-Δ.Μ.
«Οδηγίες για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στοιχεία
πληρότητας φακέλου της διαδικασίας έγκρισης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με το αρθ. 52 παρ. 1 και
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3 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999) «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 9 του άρθρου 48, του ν. 4313/2014, ΦΕΚ 261 /Α΄/
17-12-2014)».
18. Το αριθμ. ΔΟΥ/1978Φ-922/18-05-2015 έγγραφο
της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών και Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, «διευκρινήσεις σχετικά με την έγκριση μελετών καθορισμού μέτρων, που
αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση προγραμματισμένων έργων σε οδούς που εμπίπτουν
στο άρθρο 52 του ΚΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
19. Το αριθμ. ΔΟΥ/4373/Φ-255/05-10-2015 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί έγκρισης μελετών
καθορισμού μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας
σε οδούς, που εμπίπτουν τις διατάξεις του άρθρου 52
του ΚΟΚ».
20. Την αριθ. οικ.: 121885/20-09-2018 (ΦΕΚ 4107/
Β΄/2018) απόφαση Σ.Α.Δ.Η.Δ.Μ.: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας»
στον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους των
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης της Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας».
Ειδικότερα:
21. Το αριθμ. πρωτ.: 23775/07-11-2018 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας
με το οποίο μας διαβιβάστηκε:
Α) Την αριθ. 297/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΒΩΩΞΧ-Ε0Υ) απόφαση
του Δ.Σ. Δήμου Πρέβεζας
Β) Το με αριθ. πρωτ. 93565/20-06-2018 έγγραφο
του Τμήματος Διοικητικού - Οικονομικού Πρέβεζας
Α.Δ.Η.Δ.Μ., με το οποίο πληροί τις προβλεπόμενες από
το νόμο τυπικές προϋποθέσεις νομιμότητας.
Γ) Θεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας, με συνημμένο
τον κανονισμό λειτουργίας πεζοδρόμου Δ. Μπάλκου.
Δ) Θεωρημένη Πολεοδομική μελέτη της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πρέβεζας για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Πρέβεζας, περιοχής Τσαβαλοχώρι- Κέντρο και καθορισμός της οδού
Δημ. Μπάλκου ως πεζοδρόμου, η οποία είναι σε άμεση
συνεργασία με την πιο πάνω κυκλοφοριακή μελέτη.
Ε) Θεωρημένα σχέδια Γενικής Διαμόρφωσης
22. Το γεγονός ότι από τα συνημμένα προκύπτει ότι με
την προτεινόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν υπάρχουν
κυκλοφοριακές επιπτώσεις με δεδομένο ότι η οδός Δ.
Μπάλκου είναι αδιέξοδο, αλλά οργανώνεται καλύτερα
η κυκλοφορία για τα εισερχόμενα/ εξερχόμενα οχήματα
των παρόδιων ιδοκτησιών.
23. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν θα
προκληθεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τις μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην
πόλη της Πρέβεζας στην οδό Δ. Μπάλκου, σύμφωνα με
την αριθ. 297/2018 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Πρέβεζας και συγκεκριμένα την πεζοδρόμηση αυτής, χωρίς
καμία επίπτωση στην υφιστάμενη κυκλοφορία.
Χαρακτηριστικά οδού: Πλάτος οδού <6μ., είναι αδιέξοδο, ανήκει στο τοπικό δίκτυο και εξυπηρετεί αποκλειστικά τις παρόδιες ιδιοκτησίες και λειτουργεί με αμφίδρομη
ρύθμιση.
Με την προτεινόμενη πεζοδρόμηση, η οδός παραμένει
αδιέξοδο, διατηρεί για τα οχήματα των παρόδιων ιδιοκτησιών την αμφίδρομη ρύθμιση, ενώ για την οργάνωση
της κυκλοφορίας ορίζεται φορά και ισχύει ο κανονισμός
λειτουργίας πεζοδρόμου που συνοδεύει τη θεωρημένη
κυκλοφοριακή μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πρέβεζας.
Επιπλέον με όλες τις παραπάνω παρεμβάσεις προβλέπεται και η τοποθέτηση των απαραίτητων πινακίδων
σήμανσης.
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί από
τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην θεωρημένη κυκλοφοριακή μελέτη και τα θεωρημένα σχέδια που τη συνοδεύουν.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 14 Μαΐου 2019
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου
ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΙΠΕΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1804/22.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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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