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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της «αριθμ.Β/οικοθ.25141/2355/
03.06.2019 (Β΄2276) απόφασης των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών».

2

Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής σε
σεισμόπληκτους για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της 8ης
Ιουνίου 2008 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3

Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από πλατεία
Κανάρη έως την περιοχή Νησάκι Λ. Ερμούπολης
(προβλήτα κρουαζιεροπλοίων) Φάση Α΄».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Β/7/οικοθ.41089/3624
(1)
Τροποποίηση της «αριθμ.Β/οικοθ.25141/2355/
03.06.2019 (Β΄2276) απόφασης των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υποδομών και Μεταφορών».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4578/2018
(Α’ 200).
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145), η οποία προστέθηκε
με την παρ. 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993.
3. Την παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 2308/1995 (Α΄ 114)
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Την αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019 απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υποδομών και Μεταφορών
«Διαχείριση, διάθεση και κατανομή των ποσών της κράτησης της περίπτωσης β1 της παρ. 1 του άρθρου 7 του
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ν. 2326/1940 (Α΄145), η οποία προστέθηκε με την παρ.
34 του αρ. 27 του ν. 2166/1993» (Β΄2276).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα,
ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).
6. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α’ 168) όπως ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.»
(Α΄ 119).
8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (Α΄ 121).
9. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η παρ. 6 του άρθρου 1 της αριθμ.Β/οικοθ. 25141/2355/
03.06.2019 (Β΄ 2276) απόφασης, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Συστήνεται πενταμελής διαχειριστική Επιτροπή
αποτελούμενη από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών του ΕΦΚΑ ως Συντονιστή, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών του ΕΦΚΑ,
έναν εκπρόσωπο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, τον προϊστάμενο της
Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας και Επιθεώρησης
Νομικών Προσώπων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης
Μητρώων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
και έναν γραμματέα τον οποίο ορίζει ο Συντονιστής με
τους αναπληρωτές τους. Έργο της Επιτροπής θα είναι:
α) η υποβοήθηση του έργου του ΤΕΕ δια της συνεισφοράς όλων των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την
διαμόρφωση των πινάκων δικαιούχων β) ο συντονισμός
των διαδικασιών για τη διαχείριση, διάθεση και απόδοση
του ποσού στους δικαιούχους γ) η παρακολούθηση της
καλής εκτέλεσης των οριζομένων στην παράγραφο 5

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

44562

της παρούσας απόφασης και εξέταση τυχόν ενστάσεων
των δικαιούχων.».
Κατά τα λοιπά η αριθμ. Β/οικοθ.25141/2355/03.06.2019
απόφαση (Β΄2276) ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019
Οι Υπουργοί
Εργασίας,
και Κοινωνικών
Υποθέσεων

Υποδομών
και Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./4081/2018/Α331
(2)
Έγκριση χορήγησης Δωρεάν Κρατικής Αρωγής
σε σεισμόπληκτους για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια που προκάλεσε ο σεισμός της
8ης Ιουνίου 2008 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της από 28.07.1978 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας
«περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των σεισμών 1978 εις
περιοχή Βορείου Ελλάδος κ.λπ. και ρυθμίσεως ετέρων
συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τον ν. 867/1979 (Α΄ 24), καθώς και το
άρθρο 10 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), βάσει του
οποίου εκδίδεται η παρούσα απόφαση.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 της από 26.03.1981
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της
Δημοκρατίας «περί αποκαταστάσεως ζημιών εκ των
σεισμών 1981» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 1190/1981 (Α΄ 203) καθώς και τις διατάξεις του άρθρου
πέμπτου του ν. 1190/1981 (Α΄ 203) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1, παρ. 42 και 43 του
ν. 2412/1996 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα Κυβερνητικά όργανα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 123).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο
του ν. 1266/1982 (Α΄ 81) «Περί οργάνων ασκήσεως της
νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 25, παρ. 6 του ν. 1418/1984 (Α΄23) «Περί Δημοσίων
Έργων και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
5. Την Δ16α/04/773/29.11.1990 (Β΄ 746) κοινή απόφαση του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή
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Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως διοικητικών
πράξεων και εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
6. Την με αριθμ. 50148/542/24.6.1992 (Β΄ 420) κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, Οικονομικών
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου
«Περιστολή δαπανών Δημοσίου Τομέα».
7. Τις διατάξεις 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)
και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
Κρατικού Προϋπολογισμού.
8. Τα αντίστοιχα ενάριθμα έργα της ΣΑΕ 069 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
9. Το π.δ. 123/2017 (Α΄151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123).
10. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και τις διατάξεις της
αριθμ. Υ2/09.07.2019 (Β΄2901) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και
Υφυπουργών».
11. Την αριθμ. οικ. 33496/60549/30.7.2019 (Υ.Ο.Δ.Δ.
506) απόφαση διορισμού του Γενικού Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
12. Την αριθμ. οικ. 78967/03.11.2017 απόφαση του
υπουργού Υ.ΜΕ. με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων
Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών».
13. Την αριθμ. οικ. 86844/5.12.2017 απόφαση του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών».
14. Τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων
(ΓΚΠΔ)-(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός
για την Προστασία Δεδομένων).
15. Την αριθμ. οικ. 5322/Α32/08.07.2008 (Β΄ 1336) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Οριοθέτηση περιοχών και
πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των
ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008
σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας.».
16. Την αριθμ. οικ. 7320/Α32/19.09.2008 (Β΄ 2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με θέμα «Συμπληρωματική οριοθέτηση
περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από το σεισμό της 8ης
Ιουνίου 2008 σε περιοχές των Νομών Αχαΐας, Ηλείας και
Αιτωλοακαρνανίας» και ιδίως το άρθρο 2.
17. Το με αριθμ. οικ. 586/05.04.2019 έγγραφο του Τ.Α.Σ.
Ν. Αχαΐας με τα συνημμένα του, αποφασίζουμε:
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Α) Τον καθορισμό δικαιούχων Δωρεάν Κρατικής Αρωγής από το σεισμό της 8ης Ιουνίου 2008, ως κατωτέρω:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΑΡ. ΠΡ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡ. ΔΕΛΤ.
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Τ/Κ
Δ/ΝΣΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΤΑΥΤΟΤ.
ΑΥΤΟΨΙΑΣ
ΠΑΠΑΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
1
10024/09
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΑ 322584 119914532 25117101383 ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ 23 320/19
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ του ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ
ΑΡ. ΠΡΩΤ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΡ. ΔΕΛΤ.
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤ/ΝΥΜΟ
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
Α.Φ.Μ.
Α.Μ.Κ.Α.
Τ/Κ
Δ/ΝΣΗ
ΑΙΤΗΣΗΣ
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΑΥΤΟΨΙΑΣ
1 10183/09 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΑ 318776 145049212 28039002796 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 317/19
2 2534/09
ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Λ 156539 42964442 30115902246 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 316/19
3 2534/09 ΑΝΔΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Θ 580856 45496010 20025503762 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ 316/19
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, γιατί έχει προβλεφθεί στην κοινή υπουργική απόφαση με αρ. οικ/7320/Α32/19.09.2008 (Β΄ 2007) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 3122.1-Τ68/71565/2019
(3)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από πλατεία Κανάρη έως την περιοχή Νησάκι Λ. Ερμούπολης
(προβλήτα κρουαζιεροπλοίων) Φάση Α΄».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), «Ελεύθερη Παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση Γενικής
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες και άλλες
διατάξεις».
β. Του ν. 3044/2002 (Α΄ 197) «Μεταφορά Συντελεστή
Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και δημοσίων Έργων» (άρθ. 14 παρ. 1 περίπτ. δ), όπως αντικαταστάθηκε από
το ν. 3153/2003 (άρθ. 44 παρ. 1) «Ναυτική επαγγελματική
εκπαίδευση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».
γ. Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής...».
δ. Του π.δ. 13/2018 (Α΄26 /20-02-2018): «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
ε. Του π.δ. 83/2019 (Α΄121/9-07-2019): «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».

στ. Το αριθμ. 1106/16-04-2019 έγγραφο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου με συνημμένη την αριθμ.
47/2019 (αριθμ. πρακτικού: 2) (ΑΔΑ: 6ΜΛΣΟΡΝ0-ΖΡΙ)
απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου περί έγκρισης των προτεινόμενων Αποφαινόμενων Οργάνων και το
αριθμ. 14929/29-06-2017 έγγραφο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
ζ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:
1. Τον ορισμό ως Προϊσταμένη Αρχή το Διοικητικό
Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου
και ως Διευθύνουσα Υπηρεσία την Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, για την
εκτέλεση του έργου: «Επισκευή ανωδομής και βελτίωση περίφραξης στην περιοχή από πλατεία Κανάρη έως
την περιοχή Νησάκι Λ. Ερμούπολης (προβλήτα κρουαζιεροπλοίων) Φάση Α΄», προϋπολογισμού 100.000,00
ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).
2. Να ληφθούν όλες οι απαιτούμενες από τη νομοθεσία
άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση του εν
λόγω έργου.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Οκτωβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3841/17.10.2019

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.

*02038411710190004*

