
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός αριθμού θέσεων για τον Οργανισμό 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που πλη-
ρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον 
ν.2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.

2 Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρ-
μογής Ιστών Δέρματος στο τμήμα Πλαστικής 
Χειρουργικής - Μικροχειρουργικής και Κέντρο 
Εγκαυμάτων και Αναφοράς Μελανώματος του 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ».

3 Αποδοχή πρότασης δωρεάς για ανάληψη του κό-
στους προμήθειας ανταλλακτικών-εξοπλισμού 
για επισκευή-συντήρηση των δύο (02) ΠΛΣ του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας από την εται-
ρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

4 Αποδοχή πρότασης δωρεάς για ανάληψη του κό-
στους επισκευής-συντήρησης ΠΛΣ του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης από την εταιρεία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.».

5 Απόφαση Έγκρισης Κυκλοφοριακής Ρύθμισης 
που αφορά αύξηση μήκους θέσης στάθμευσης 
οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Λόντου αρ. 14, σύμ-
φωνα με την υπ’ αριθ. 510/14 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων.

6 Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης που αφορά 
οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης οχημά-
των ΑΜΕΑ επί της οδού Καποδιστρίου, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 714/16 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πατρέων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 12197/313 (1)
Καθορισμός αριθμού θέσεων για τον Οργανι-

σμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που 

πληρούνται από άτομα που προστατεύονται 

από τον ν.2643/1998 και κατανομή των θέσε-

ων αυτών. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του 

ν. 2643/1998 (220 Α’) «Μέριμνα για την απασχόληση 
προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./192/34855/20-12-2017
απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμ-
βουλίου 33/2006 (άρθρο 2 παρ. 1) με την οποία εγκρί-
θηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης δέκα (10) κενών 
οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ Πληροφορικής στον Ορ-
γανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

3. Την υπ’ αριθ. 13748/26-02-2018 απόφαση της Δι-
οικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ. και την υπ’ αριθ. 4/23-01-2018 
απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. σχετικά με την «Έγκριση 
πρόσθετων προσόντων και κατανομής για την πλήρωση 
δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων κλάδου ΠΕ Πληρο-
φορικής» που διαβιβάστηκε στο Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με 
το υπ’ αριθ. 13749/26-02-2018 έγγραφο του Οργανισμού 
Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού.

4. Το υπ’ αριθ. 12197/Δ1/4422/16-03-2018 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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και Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

6. Την με αριθ. Υ6/28-2-2018 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Σύσταση μίας (1) θέσης Υφυπουργού στο 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης» (Β’695).

7. Την υπ’ αριθ. οικ. 13471/4878/2-3-2018 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αθανάσιο Ηλιό-
πουλο» (Β’814).

8. Το γεγονός ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Καθορίζουμε το συνολικό αριθμό των θέσεων εργα-
σίας στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμι-
κού, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα που προ-
στατεύονται από τις διατάξεις του ν. 2643/1998, σε μία (1).

Β. Κατανέμουμε την ανωτέρω θέση ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ-

ΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ 

ν.2643/1998

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕ ΠΛΗΡΟ-

ΦΟΡΙΚΗΣ
ΑμεΑ 1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Απριλίου 2018

Ο Υφυπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ   

 Ι 

 Αριθμ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 26675 (2)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας 

Εφαρμογής Ιστών Δέρματος στο τμήμα Πλαστι-

κής Χειρουργικής - Μικροχειρουργικής και Κέ-

ντρο Εγκαυμάτων και Αναφοράς Μελανώματος 

του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ». 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη: 
Α) Τις διατάξεις:
1. Του αριθ. 73/2015 π.δ. (ΦΕΚ 116 Α’) «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
2. του άρθρου 27, παράγραφος 2 του ν. 4320/2015 

(ΦΕΚ 29/Α’) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις»,

3. των άρθρων 57 και 64 του ν.3984/2011 (ΦΕΚ 150/ 
τ.Α’) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες δια-
τάξεις», όπως αυτά ισχύουν,

4. του π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51 Α’) «Εναρμόνιση της Ελληνι-
κής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρω-

παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31.3.2004 
για τη θέσπιση προτύπων, ποιότητας και ασφάλειας για 
τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την επεξεργα-
σία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή 
ανθρώπινων ιστών και κυττάρων (EEL102/7.4.2004) 
και τις συναφείς προς αυτήν οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 
38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ (EEL 294/25.10.2006)» και 
συγκεκριμένα του Παραρτήματος XI αυτού, που αφορά 
σε Οργανισμούς που είναι υπεύθυνοι για την ανθρώπινη 
εφαρμογή ιστών και κυττάρων, όπως αυτό ισχύει μετά 
την έκδοση του υπ’ αριθ. 129/2016 π.δ. (ΦΕΚ 229 Α’),

5. του άρθρου 16 του π.δ. 121/2017 (148 Α’) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Υγείας»,

6. της υπ’ αριθ. πρωτ. Υ4α/109058/2005 (ΦΕΚ 71 Β’) 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύ-
σεων Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία 
χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 
Υ4α/40690/2008 (ΦΕΚ 1730 Β’) υπουργική απόφαση,

7. της υπ’ αριθ. πρωτ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.83976/03-11-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2424/Β’/2015) με θέμα: 
«Διενέργεια ελέγχων στις Μονάδες Εφαρμογής Ιστών 
και Κυττάρων του άρθρου 57 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 
150/Α’)»,

8. της υπ’ αριθ. πρωτ. Υ80/06-11-2017 απόφασης του 
Πρωθυπουργού: «Τροποποίηση απόφασης ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύ-
λο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904 Β’).

Β) Το υπ’αριθ. πρωτ. 50363/16-11-2017 έγγραφο της 
Διοίκησης της 1ης Υ.Πε. Αττικής και τα υπ’ αριθ. πρωτ. 
2764/01-02-2017 και 23182/25-07-2017 έγγραφα του 
Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» με συνημμένα δικαιολογητικά.

Γ) Τα υπ’ αριθ. Α3γ/ΓΠ/οικ 27939/10-04-2017, Α3γ/
ΓΠ/63419/24-08-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης προς 
Ε.Ο.Μ. και το υπ’ αριθ. Γ2γ/ΓΠ/οικ. 96335/28-12-2017
έγγραφο προς το ΚΕ.Σ.Υ.

Δ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 5943/13-12-2017 διαβιβαστικό 
έγγραφο του ΕΟΜ, με συνημμένο το Πρακτικό της από 
22-11-2017 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Οργανισμού, το 
οποίο διατύπωσε θετική πρόταση για τη χορήγηση 
προσωρινής άδειας λειτουργίας στη Μονάδα μέχρι την 
έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 4 
του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α’), υπουργικής απόφασης.

Ε) Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΚΕΣΥ (Β’)/02-03-2018 Υπηρεσι-
ακό Σημείωμα με συνημμένη την υπ’ αριθ. 6 απόφαση 
της 267ης Ολομέλειάς του, που πραγματοποιήθηκε στις 
15-02-2018, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας.

ΣΤ) Την υπ’ αριθ. πρωτ. Β1α/24503/26-03-2018 εισήγη-
ση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας από την οποία 
προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού.

Η) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ως Μονάδας Εφαρ-
μογής Ιστών Δέρματος στο τμήμα Πλαστικής Χειρουρ-
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γικής- Μικροχειρουργικής και Κέντρο Εγκαυμάτων και 
Αναφοράς Μελανώματος του Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 
με μέγιστο χρόνο ισχύος αυτής τα τρία (3) έτη και μέχρι 
την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρθρο 57, παρ. 
4 του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150 Α’), υπουργικής απόφασης.

Επιστημονικά Υπεύθυνος της Μονάδας ορίζεται ο ια-
τρός, Τσούτσος Δημοσθένης.

Η ως άνω Μονάδα υποχρεούται:
α) Να υποβάλει εκ νέου αίτημα αξιολόγησης σε ενδε-

χόμενη μεταβολή ουσιαστικών στοιχείων που επηρε-
άζουν την εύρυθμη λειτουργία της, όπως αλλαγή του 
Επιστημονικά Υπευθύνου και μεταβολής της στελέχωσης 
αυτής.

β) Μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από το άρ-
θρο 57 (παρ. 4) του ν. 3984/2011, υπουργικής απόφασης 
(περί καθορισμού των προϋποθέσεων που θα πρέπει να 
πληροί η Μονάδα, της διαδικασίας για τη χορήγηση, την 
ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας καθώς και κάθε 
άλλου σχετικού θέματος) να καταθέσει εκ νέου φάκελο 
αδειοδότησης, εναρμονισμένο με τα προβλεπόμενα.

γ) Να υποβάλλει στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύ-
σεων ετήσια αναφορά για τη δραστηριότητά της στο 
πρώτο δίμηνο κάθε έτους, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 57 (παρ. 7) του ν. 3984/2011 και στο άρθρο 
5 (παρ. 1) της υπ’ αριθ. πρωτ. Υ4α/109058/2005 (ΦΕΚ 71 
Β’) υπουργικής απόφασης, όπως αυτή ισχύει.

Η παραπάνω άδεια ανακαλείται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, εφόσον 
διαπιστωθεί ότι η Μονάδα Εφαρμογής δεν τηρεί τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

 Ι 

  (3)
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς για ανάληψη του κό-

στους προμήθειας ανταλλακτικών-εξοπλισμού 

για επισκευή-συντήρηση των δύο (02) ΠΛΣ του 

Κεντρικού Λιμεναρχείου Ελευσίνας από την εται-

ρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.». 

 Με την 2824.76/25259/2018/03.04.2018 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρθρο 
32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 του 
ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 
16-02-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για ανάληψη του κόστους 
προμήθειας ανταλλακτικών-εξοπλισμού για επισκευή-

συντήρηση των δύο (02) ΠΛΣ του Κεντρικού Λιμεναρ-
χείου Ελευσίνας, συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (4.000 €). 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

   Ι 

(4)
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς για ανάληψη του κό-

στους επισκευής-συντήρησης ΠΛΣ του Κεντρι-

κού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης από την εται-

ρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.». 

 Με την 2824.76/25255/2018/03.04.2018 απόφαση 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρ-
θρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 
του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 
06-02-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για ανάληψη κόστους επι-
σκευής-συντήρησης ΠΛΣ του Κεντρικού Λιμεναρχείου 
Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας δεκαπέντε χιλιάδων 
ευρώ (15.000 €). 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 65471 (5)
Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης που αφο-

ρά αύξηση μήκους θέσης στάθμευσης οχήμα-

τος ΑΜΕΑ επί της οδού Λόντου αρ. 14, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 510/14 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232 Α’/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Η με αριθ. πρωτ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/
ΥΟΔΔ/26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και το με αριθ. πρωτ. 118604/29.05.2017 
έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανά-
ληψης υπηρεσίας του Συντονιστή.
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6. Η με αριθ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β΄/2017) απόφαση 
του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι με θέμα «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής .....».

7. Το υπ’ αριθ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Το ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α’/22.03.2012) «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπο-
ρικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
52Α που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

9. Το ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α’/29.04.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

10. Το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’/23.03.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α’/02.03.2007) «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

12. Τις υπ’ αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αριθ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ 
και Ι με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για 
την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

14. Την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302 Β’/ 
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί 
«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμ-
βάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε ί) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές 
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

15. To ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261Α’/17.12.2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμίσεων 
θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνο-
λικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

16. Το υπ’ αριθ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

17. Το αριθ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ του 
Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών 
ή Κοινοτικών Συμβουλίου που αφορούν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

18. Το αριθ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-
10Θ) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι, 
όπως συμπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014 
έγγραφο επίσης του Γ.Γ. της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.

19. Την αριθ. ΔΟΥ/οικ./220/15.01.2015 Εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37X1-2ΥΑ).

20. Το αριθ. 221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034) 
έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι.

21. Την αριθ. 510/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτικά της 
21ης/15-10-2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά σε 
αύξηση του μήκους οριοθετημένης θέσης στάθμευσης 
οχήματος ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΑΧΡ 2645.

22. Την τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε-
σιών του Δήμου Πατρέων για αύξηση του μήκους οριο-
θετημένης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της 
οδού Λόντου 14 και το σχέδιο σήμανσης που τη συνο-
δεύει.

23. Την αριθ. 260/2014 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτι-
κά της 27ης/7.10.2014 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. με θετική 
εισήγηση για αύξηση του μήκους της θέσης στάθμευσης 
οχήματος ΑΜΕΑ.

24. Το με αριθ. πρωτ. 145283/17-11-2014 της Δ/νσης 
Διοίκησης της ΑΔΠΔΕ και Ι.

25. Το από 16-10-2014 αποδεικτικό δημοσίευσης της 
510/2014 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

26. Την υπ’ αριθ. 23321/1-2-2017 απόφαση του Γ.Γ. της 
Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. η οποία δεν δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

28. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, αποφασί-
ζουμε:

1. Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που 
αφορά την αύξηση του μήκους μιας θέσης στάθμευσης 
οχήματος ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΑΧΡ 2645 επί της 
οδού Λόντου αρ. 14 και έναντι αυτής.

2. Να εφαρμοστεί η παρούσα ρύθμιση δηλαδή η αύξη-
ση του μήκους σε 6μ. σε όλες τις οριοθετημένες θέσεις 
ΑΜΕΑ γενικές και ειδικές.

Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης η 
οποία αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 510/2014 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, γίνεται με 
τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 510/2016 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα 
με τα οποία εγκρίνεται η αύξηση του μήκους της θέσης 
στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ με αρ. κυκλοφορίας ΑΧΡ 
2645 επί της οδού Λόντου αρ. 14.

2. Το κόστος της τοποθέτησης των πινακίδων θα βα-
ρύνει τον Δήμο Πατρέων. Οι πινακίδες θα αναγράφουν 
και τον αριθμό της απόφασης (510/2014).

3. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακί-
δων σήμανσης καθώς και η οριζόντια διαγράμμιση θα 
υποδειχθεί από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου Πατρέων.

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
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μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με 
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κλησή της.

6. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 29 Μαρτίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής και
Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. 65495 (6)
Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθμισης που αφορά 

οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης οχημά-

των ΑΜΕΑ επί της οδού Καποδιστρίου, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 714/16 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Πατρέων. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’/07.06.2010) «Νέα Αρχι-

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ. 139/27.12.2010 «Οργανισμός Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και 
Ιονίου» (ΦΕΚ 232 Α’/27.12.2010).

4. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

5. Η με αριθ. πρωτ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/ 
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών και το με αριθ. πρωτ. 118604/29.05.2017 έγγραφο 
της Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανάληψης υπη-
ρεσίας του Συντονιστή.

6. Η με αρ. 130479/17 (ΦΕΚ 2113/Β/17) απόφαση του 
Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι με θέμα «Μεταβίβαση 
δικαιώματος υπογραφής ....».

7. Το υπ’ αριθ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 

κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

8. Το ν.4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α’/22.03.2012) «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπο-
ρικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
52Α που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

9. Το ν.4150/2013 (ΦΕΚ 102Α’/29.04.2013) «Ανασυ-
γκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

10. Το ν.2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’/23.03.1999) που αφορά 
την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Το ν.3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α’/02.03.2007) «Τροποποι-
ήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

12. Τις υπ’ αριθ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

13. Την υπ’ αριθ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ 
και Ι με την οποία ορίστηκε ως Εισηγήτρια Υπηρεσία για 
την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυκλοφορίας.

14. Την αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31.07.2013 (ΦΕΚ 2302 Β’/ 
16.09.2013) απόφαση του Υπουργού Υπο.Με.Δι. περί 
«Εγκρίσεων Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμ-
βάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε ί) περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και ii) περιοχές 
με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

15. To ν.4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α’/17.12.2014) «Ρυθμίσεις 
θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων 
Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμίσεων 
θεμάτων οδικής κυκλοφορίας όπως αντικαθιστά συνο-
λικά το άρθρο 52 του ν.2696/1999.

16. Το υπ’ αριθ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

17. Το αριθ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ του 
Υπουργείου Υπο.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη 
ΔΜΕΟ, των Κανονιστικών Αποφάσεων των Δημοτικών 
ή Κοινοτικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

18. Το αριθ. 2305/82229/22.07.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-
10Θ) έγγραφο διευκρινίσεων-οδηγιών του Γενικού Γραμ-
ματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι, όπως 
συμπληρώθηκε με το 3487/130690/02.10.2014 έγγραφο 
επίσης του Γ.Γ. της ΑΔ/ΠΔΕ και Ι.

19. Την αριθ. ΔΟΥ/οικ./220/15.01.2015 Εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπο.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37Χ1-2ΥΑ).

20. Το αριθ.221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-034) 
έγγραφο διευκρινίσεων-οδηγιών του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι.

21. Την αριθ. 714/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτικά 
της 17ης/21-9-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. που αφορά 
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σε οριοθέτηση γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων 
ΑΜΕΑ.

22. Την με αριθ. πρωτ. 49271/Π3087/10-8-2016 θετική 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Πατρέων για οριοθέτηση μιας γενικής θέσης στάθμευ-
σης οχημάτων ΑΜΕΑ.

23. Την αριθ. 141/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιό-
τητας Ζωής του Δήμου Πατρέων σύμφωνα με τα πρακτι-
κά της 14ης/9.9.2016 Συνεδρίασης της Ε.Π.Ζ. με θετική 
εισήγηση για οριοθέτηση μιας γενικής θέσης στάθμευ-
σης οχημάτων ΑΜΕΑ.

24. Το με αριθ. πρωτ. 164274/4-10-2016 της Δ/νσης 
Διοίκησης της ΑΔΠΔΕ και Ι.

25. Το από 22-9-2016 αποδεικτικό δημοσίευσης της 
714/2016 απόφασης Δ.Σ. Δήμου Πατρέων.

26. Την υπ’ αριθ. 249717/16 απόφαση του Γ.Γ. της 
Α.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. η οποία δεν δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

27. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού.

28. Τον σχηματισθέντα φάκελο του έργου, αποφασί-
ζουμε:

Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφο-
ρά την οριοθέτηση μίας (1) γενικής θέσης στάθμευσης 
οχημάτων ΑΜΕΑ επί της οδού Καποδιστρίου, μεταξύ των 
οδών Σολωμού και Βασιλειάδου.

Η εν λόγω έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης η 
οποία αναφέρεται στην υπ’ αριθ. 714/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πατρέων, γίνεται με 
τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της 714/2016 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πατρέων σύμφωνα 

με τα οποία εγκρίνεται μια (1) γενική θέση στάθμευσης 
οχημάτων ΑΜΕΑ.

2. Το κόστος τόσο της προμήθειας όσο και της τοποθέ-
τησης των κατάλληλων πινακίδων θα βαρύνει τον Δήμο 
Πατρέων. Οι πινακίδες θα αναγράφουν και τον αριθμό 
της εγκριτικής απόφασης (714/2016).

3. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακί-
δων σήμανσης, καθώς και η οριζόντια διαγράμμιση, θα 
υλοποιηθεί από την αρμόδια Δ/νση του Δήμου Πατρέων.

4. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

5. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς, καθώς και με 
την απόφαση αυτή, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κλησή της.

6. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση 
αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακρι-
βή εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον 
αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Πάτρα, 29 Μαρτίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Διευθυντής Χωροταξικής 
και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι κής 
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ-
σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά 
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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