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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ρύθμιση αλιευτικών προσφυγών σε εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
ν. 4597/2019 (Α’ 35).

2

Εφαρμογή μελέτης προσωρινής και κυκλοφοριακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους
2018» σύμφωνα με την 212/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

3

Τροποποίηση της ΔΒ3Η/οικ. 40900 απόφασης
«Τροποποίηση των 1153/414/29-09-2017, 1250/
418/19-09-2017, 1336/423/02-11-2017, 14/439/
04-01-2018,119/445/24-01-2018, 35/442/10-01-2018
και 206/450/14-02-2018 αποφάσεων του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ», (ΦΕΚ 4929/05.11.2018).

Αρ. Φύλλου 2451

5. του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων...»,
6. του π.δ. 97/2017 (Α’ 138) «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
7. του π.δ. 88/2018 (Α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
8. της 2429/19958/2018 (Β’ 3901) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου».
2. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Σκοπός
Με την παρούσα καθορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες, η διοικητική διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή
των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
ν. 4597/2019 (Α’ 35) με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης προσφυγών οι οποίες δεν έχουν εκδικαστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4597/2019 (ήτοι
μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019) κατά αποφάσεων
επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της αλιευτικής
νομοθεσίας, επιβληθείσες βάση του άρθρου 11 του
ν.δ. 420/1970 (Α’ 27).

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1. της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του ν. 4597/2019
(Α’ 35) «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης
που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. - Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και
άλλες διατάξεις»,
2. του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
4. του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27) «Αλιευτικός Κώδικας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,

Άρθρο 2
Πεδίο Εφαρμογής - Προϋποθέσεις
1. Δικαίωμα αιτήματος για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
ν. 4597/2019, έχουν μόνο οι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
και οι κυβερνήτες αυτών, εις βάρος των οποίων έχουν
εκδοθεί αποφάσεις επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας και έχουν καταθέσει
προσφυγή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 11 και της παραγράφου 1 του άρθρου
14 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27).
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη
ρύθμιση είναι το επιβληθέν, με τις αποφάσεις επιβολής
κυρώσεων, χρηματικό πρόστιμο να έχει καταβληθεί από

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2549/134944
(1)
Ρύθμιση αλιευτικών προσφυγών σε εφαρμογή
διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
ν. 4597/2019 (Α’ 35).
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τον πλοιοκτήτη ή τον κυβερνήτη, ή να έχει υπαχθεί από
τον πλοιοκτήτη σε ρύθμιση, η οποία αποδεδειγμένα
τηρείται.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του
ν. 4597/2019 δεν εφαρμόζονται για αποφάσεις επιβολής
κυρώσεων, που έχουν επιβληθεί για διενέργεια αλιείας
με χρήση δυναμίτιδας, άλλων εκρηκτικών, τοξικών και
άλλων ουσιών.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης
αιτημάτων
1. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον υπάγονται στο πεδίο
εφαρμογής και τηρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, καταθέτουν αίτηση σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 1 της παρούσας. Κάθε αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τήρηση των προϋποθέσεων της παραγράφου 2
του άρθρου 2 της παρούσας.
2. Η αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4597/2019,
ήτοι μέχρι την 31η Αυγούστου 2019, προς τη Γραμματεία
της Ειδικής Επιτροπής Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών (ΕΕΕΑΠ) της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3. Η Γραμματεία της ΕΕΕΑΠ, ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο με ατομική ειδοποίηση που συμπεριλαμβάνει
αναλυτικό πίνακα των δυνατοτήτων που παρέχει η ρύθμιση, για το σύνολο των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων, οι οποίες δύναται να υπαχθούν σε αυτή.
4. Οι ενδιαφερόμενοι για κάθε μια από τις αποφάσεις
που επιθυμούν να υπαχθούν σε ρύθμιση, θα πρέπει
εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη ημερομηνία λήψης της ατομικής ειδοποίησης:
α) να καταβάλουν το ποσό που αναλογεί στο σύνολο του ποσού ή της αντίστοιχης δόσης, στο λογαριασμό 26670/0 της Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ
του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, IBAN GR
2201000240000000000266700 και
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β) να διαβιβάζουν στην Γραμματεία της ΕΕΕΑΠ, αντίγραφο του πίνακα της ατομικής ειδοποίησης, στον οποίο
θα έχουν επιλέξει τις αποφάσεις που επιθυμούν να εντάξουν στη ρύθμιση, συνοδευόμενο από τα αποδεικτικά
καταβολής των οφειλών που αντιστοιχούν σε αυτές.
5. Σε περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν
την τμηματική καταβολή (μέχρι και σε είκοσι τέσσερις
μηνιαίες ισόποσες δόσεις) των οφειλών που θα προκύψουν από τη ρύθμιση, θα πρέπει να προβαίνουν στη
πληρωμή αυτών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που
θα τους κοινοποιηθεί. Η μη καταβολή μίας δόσης εντός
της προβλεπόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται την παύση των συνεπειών της ρύθμισης και την άμεση εκτέλεση
των κυρώσεων που προβλέπονται στις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων.
6. Η Γραμματεία της ΕΕΕΑΠ, μετά τη λήψη των ανωτέρω στοιχείων, ελέγχει ως προς την ορθότητα των δεδομένων, και κατόπιν ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές που
εξέδωσαν τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων για τις,
κατά περίπτωση, ενέργειές τους.
Άρθρο 4
Διαχείριση προσφυγών που δεν υπάγονται σε
ρύθμιση
Οι προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
(28.02.2019) του ν. 4597/2019, για τις οποίες δεν υποβλήθηκε εμπρόθεσμα αίτηση για ρύθμιση, θεωρούνται
ότι απερρίφθησαν σιωπηρά.
Οι προσφυγές κατά αποφάσεων επιβολής κυρώσεων που έχουν κατατεθεί μέχρι την έναρξη ισχύος
(28.02.2019) του ν. 4597/2019 και δεν δύναται να υπαχθούν σε ρύθμιση, βάσει των διατάξεων του άρθρου
32 του ως άνω νόμου, θεωρούνται ότι απερρίφθησαν
σιωπηρά.
Οι φάκελοι των απορριφθεισών, κατά τα ανωτέρω
προσφυγών επιστρέφονται από την Γραμματεία της
ΕΕΕΑΠ στην, κατά περίπτωση, αρμόδια αρχή που εξέδωσε την απόφαση επιβολής κυρώσεων.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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Αριθμ. 1759
(2)
Εφαρμογή μελέτης προσωρινής και κυκλοφοριακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους
2018» σύμφωνα με την 212/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το
άρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.
2. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8-6-2006) «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων...».
3. Το π.δ. 142 (ΦΕΚ 235/Α’/2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
4. Το ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -...» και ειδικότερα τις διατάξεις των
άρθρων 28 και 28Α.
5. Την 14138/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 - ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) για διορισμό του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
6. Την 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 - ΑΔΑ:
ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου
ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης».
7. Την 35748/30-5-2017 απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης
και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και
εγγράφων “Με εντολή Συντονιστή” στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης» (ΦΕΚ 1971/Β’/
7-6-2017).
8. Την εγκύκλιο 6/2011 του Υ.ΠΕ.Κ.Α., «ν. 3852/2010
“Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης...”».
9. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) «Πρόγραμμα Διαύγεια».
10. Την 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων»
(ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).
11. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα
του άρθ. 52 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του
ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του
ν. 4313/2014.
12. Το άρθ. 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’) περί «στάσης και στάθμευσης».
13. Το άρθ. 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’) περί «κατάληψης τμήματος οδού και πεζόδρομου».

Τεύχος B’ 2451/21.06.2019

14. Το άρθ. 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’) περί «δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του ΚΟΚ, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
15. Την 52907/2009 (ΦΕΚ 2621/B’/31-12-2009) υπουργική απόφαση για: «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των
οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
16. Την ΔΜΕΟ/ε/Ο/1308/1996 - ΦΕΚ 30/B’/19-1-1996
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Κατάταξη Εθνικών Οδών περιφερειακών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας,
Θεσσαλίας, Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης σε Βασικό
(Πρωτεύων), Δευτερεύων και Τριτεύον Εθνικό Δίκτυο».
17. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
18. Την αριθμ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο
οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)...».
19. Την Τεχνική Προδιαγραφή Σήμανσης, εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων
περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οικ./502/
1-7-2003 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την
ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 απόφαση «Έγκριση 1) Οδηγιών
Μελετών Οδικών έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και
Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕΣΕΕΟ)» (ΦΕΚ 905/Β’/20-5-2011) της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Έργων.
20. Το αριθμ. ΔΥΟ/277/Φ.252/26-03-2018 έγγραφο
της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
(ν. 2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)».
21. Το αριθμ. ΔΥΟ-οικ./2696/Φ.252/18-05-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου
Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
ν. 2696/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
22. Η 40264/4971/2007 (ΦΕΚ 2201/B’/14.11.2007) απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών με
θέμα: «Προδιαγραφές κατασκευής και τοποθέτησης ειδικών προεξοχών πεζοδρομίου σε στάσεις λεωφορείων
και οριοδεικτών σε διασταυρώσεις».
23. Την ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (ΦΕΚ 2302/B’/16-9-2013)
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Δικτύων για:
«Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής
ασφάλειας».
24. Το ν. 4530/2018 - ΦΕΚ 59/Α’/30-3-2018 «Ρυθμίσεις
θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
25. Το 7719/14-05-2019 έγγραφο του Τ.Δ.Ο. Ν. Καβάλας, με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία την 212/2019
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απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την
6/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Κρηνίδων
και την 15/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής του Δήμου Καβάλας και άλλα σχετικά έγγραφα
και μας γνωρίσει ότι η 212/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας κρίνεται νόμιμη, (απ ΔΙΠΕΧΩΣ
1759/16-05-2019).
26. Την 212/2019 (ΑΔΑ: ΩΨ2ΕΩΕ6-ΒΝΨ) απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την: «Έγκριση μελέτης προσωρινής και κυκλοφοριακής σήμανσης στο
πλαίσιο εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018”».
27. Την 6/2019 απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας
Κρηνίδων σχετικά με την: «Έγκριση μελέτης προσωρινής
και κυκλοφοριακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης του
έργου “Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018”».
28. Την 15/2019 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΔΜΧΩΕ6-ΚΙΝ) της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας με θέμα
την έγκριση πρακτικού 118ης Συνεδρίασης Επιτροπής
Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας «Έγκριση μελέτης
προσωρινής και κυκλοφοριακής σήμανσης στο πλαίσιο
εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση αποστράγγισης
οδών έτους 2018”».
29. Το αριθμ. 10707/27-03-2019 έγγραφο της ΔΤΥ του
Δήμου Καβάλας με θέμα: «Έγκριση μελέτης προσωρινής
και κυκλοφοριακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης του
έργου “Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018”».
30. Την από 27/3/2019 Τεχνική Έκθεση Εργοταξιακής
Σήμανσης για το έργο του Δήμου Καβάλας: «Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018» και τα συνημμένα σε αυτή αποσπάσματα google earth για τα τμήματα
Ι και II, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την ΔΤΥ
του Δήμου Καβάλας.
31. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα,
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την εφαρμογή της μελέτης προσωρινής και κυκλοφοριακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου:
«Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018» σύμφωνα με την 212/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας και την από 27/3/2019 Τεχνική Έκθεση Εργοταξιακής Σήμανσης για το έργο του Δήμου Καβάλας:
«Αποκατάσταση αποστράγγισης οδών έτους 2018» και
τα συνημμένα σε αυτή αποσπάσματα google earth για
τα τμήματα Ι και II, όπως ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν
από την ΔΤΥ του Δήμου Καβάλας ως εξής:
Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι η χάραξη
και ασφαλτοκοπή των οδεύσεων του υπογείου δικτύου,
η εκσκαφή των ορυγμάτων, η διαμόρφωση του πυθμένα του σκάμματος, η διάστρωση αυτού με σκυρόδεμα
κατηγορίας C16/20, η τοποθέτηση των αγωγών επί του
σκάμματος, η επίχωση του ορύγματος με άμμο χειμάρρου και θραυστά υλικά λατομείου, η συμπύκνωση του
επιχωμένου ορύγματος συνολικά και τέλος η διάστρωση
του υπολειπόμενου σκάμματος με σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Με την οριστική πλήρωση του ορύγματος και
την κατασκευή των απαραίτητων φρεατίων και ομβριοσυλλογών θα πραγματοποιηθεί η ασφαλτόστρωση του
τμήματος της οδού Φιλίππου σε μήκος περίπου 700μ.μ.
και σε ολόκληρο το πλάτος της, με κατεύθυνση προς
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Καβάλα, από το ύψος της οδού Χαρ. Τρικούπη έως την
συμβολή της οδού με την Ε.Ο. Δράμας-Καβάλας (σηματοδοτημένος κόμβος).
Προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ομαλότητα
στην χρήση της οδού Φιλίππου και των καθέτων σε αυτήν οδών κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών,
προτείνεται να διαχωριστεί το έργο σε δύο τμήματα:
ΤΜΗΜΑ Ι
Για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο ΤΜΗΜΑ Ι προτείνεται το κλείσιμο και η διακοπή κυκλοφορίας σε όλο αυτό το τμήμα του δρόμου με τη ανάλογη
σήμανση και την κατάλληλη κυκλοφοριακή ρύθμιση. Οι
εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου τέσσερις
(4) εβδομάδες. Η προτεινόμενη εναλλακτική πορεία των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς - λεωφορείων της υπεραστικής γραμμής καθώς και των λοιπών οχημάτων, προτείνεται από γειτονικές οδού, όπως απεικονίζεται στο
συνημμένο σχέδιο με τα μπλε βέλη. Η εργοταξιακή σήμανση θα παραμένει και την νύχτα με τις προβλεπόμενες
πινακίδες και επιπλέον θα τοποθετηθούν αναλάμποντες
φανοί καθ’ όλην τη διάρκειά της.
ΤΜΗΜΑ II
Για τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στο ΤΜΗΜΑ II προτείνεται το κλείσιμο και η διακοπή κυκλοφορίας σε όλο αυτό το τμήμα του δρόμου με τη ανάλογη
σήμανση και την κατάλληλη κυκλοφοριακή ρύθμιση. Οι
εργασίες εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου οκτώ (8)
εβδομάδες. Η προτεινόμενη εναλλακτική πορεία των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς - λεωφορείων της υπεραστικής γραμμής καθώς και των λοιπών οχημάτων,
απεικονίζεται στο συνημμένο σχέδιο με τα μπλε βέλη.
Η εργοταξιακή σήμανση θα παραμένει και την νύχτα με
τις προβλεπόμενες πινακίδες και επιπλέον θα τοποθετηθούν αναλάμποντες φανοί καθ’ όλην τη διάρκειά της.
Η προσωρινή σήμανση που προτείνεται για κάθε περίπτωση φαίνεται στα συνημμένα σχέδια και συνοπτικά
αποτελείται από τα εξής: - Τοποθέτηση εργοταξιακου
πλέγματος για το κλείσιμο της αρχής και του τέλους κάθε
τμήματος - Κάθετη σήμανση Ρ-7 στην αρχή του αποκλεισμένου τμήματος και αναλάμποντα φανό -Τοποθέτηση
πινακίδας Κ-20 προειδοποίησης εκτέλεσης εργασιών,
μείωσης ταχύτητας Ρ-32, περίπου 100 μέτρα προ της θέσης εκτέλεσης των εργασιών - Απαγορευτικές πινακίδες
Ρ-7, Ρ-27, Ρ-28, ή και πινακίδες υποχρεωτικής κατεύθυνσης Ρ-47, Ρ-48 στις αντίστοιχες οδούς που επηρεάζονται.
Οι εργασίες στο ΤΜΗΜΑ Ι προβλέπεται να διαρκέσουν
τέσσερις (4) εβδομάδες και στο ΤΜΗΜΑ II οκτώ (8) εβδομάδες δεδομένου ότι απρόβλεπτοι παράγοντες και δυσμενή καιρικά φαινόμενα δε θα κωλύουν την εξέλιξή
τους. Οι μέρες και το ωράριο εργασίας θα κυμαίνονται
κατά περίπτωση από Δευτέρα έως Παρασκευή και από
τις 07:30 έως τις 15:30.
Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι
σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.
2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφω-
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νες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
3. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Καβάλας, ο οποίος
υποχρεούται καθ’ όλην τη διάρκειά τους να αξιολογεί
την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και
συντηρώντας τα σχετικά έργα.
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
5. Η προσωρινή σήμανση κατά τη διάρκεια των έργων, θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και
τα συνημμένα σκαριφήματα τοποθέτησης σήμανσης
που συνοδεύει την αίτηση της εταιρείας και ελέγχθηκε από την Υπηρεσία. Επισημαίνεται ότι η προσωρινή
σήμανση αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας
απορρέουσα από την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων έργων και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κ.Ο.Κ., την ΒΜ5/30058/83 (ΦΕΚ 121/B’/23.3.1983)
απόφαση Υπουργού Δημοσίων Έργων και την αριθμ.
ΔΙΠΑΔ/οικ./502/1-7-2003 (ΦΕΚ 946/B’/9-7-2003) «Έγκριση Τεχνικής Προδιαγραφής Σήμανσης Εκτελούμενων
Οδικών Έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών
ως ελάχιστα όρια». Επίσης η ευθύνη, αστική ή ποινική,
για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί κατά την εκτέλεση των
έργων, βαρύνει την εταιρεία.
6. Μετά το πέρας των εργασιών, θα απομακρυνθεί η
εργοταξιακή σήμανση και τα αντίστοιχα τμήματα των
οδών θα αποδοθούν πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα
καθαρά από φερτές και ξένες ύλες και ασφαλή για την
κυκλοφορία των οχημάτων.
7. Κατά την διάρκεια παραμονής της σήμανσης κατά
τις βραδινές ώρες, θα λαμβάνεται μέριμνα από την εργοληπτική εταιρεία ώστε τοποθετηθούν επιπρόσθετα αναλάμποντες φανοί και να υπάρχει επαρκής φωτισμός για
την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πεζών.
8. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών επιβάλλεται η ύπαρξη σημαιοφόρων σε όλες τις απαιτούμενες
θέσεις και στις εισόδους των κόμβων με μέριμνα και ευθύνη του αναδόχου, οι οποίοι θα φέρουν την απαραίτητη
προβλεπόμενη εξάρτυση για την ασφάλειά τους, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική προειδοποίηση των
οδηγών για την εφαρμοζόμενη κυκλοφοριακή ρύθμιση.
9. Οι πινακίδες σήμανσης επιβάλλεται να είναι ευδιάκριτες, να προειδοποιούν και να καθοδηγούν ασφαλώς τους διερχόμενους οδηγούς και τους πεζούς και να
τοποθετηθούν έτσι ώστε να μην εμποδίζουν την οδική
κυκλοφορία και να μην προκαλούν ατυχήματα.
10. Για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ο ανάδοχος του έργου οφείλει να
μεριμνά για την ορθή θέση των πινακίδων σήμανσης που
βρίσκονται στο χώρο των εργασιών, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή του έργου και για την ασφαλή διέλευση
πεζών από την περιοχή του έργου.
11. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να συνεννοηθεί
αρχικά με την υπηρεσία για το χρονοδιάγραμμα των
εργασιών και ενημερώσει έγκαιρα τις εμπλεκόμενες
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υπηρεσίες αναφορικά με την έναρξη αυτών καθώς και
την εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και συγκεκριμένα την Αστυνομική Διεύθυνση, το ΕΚΑΒ, την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Καθαριότητας
του Δήμου, το Αστικό και Υπεραστικό ΚΤΕΛ καθώς και
το σωματείο ΤΑΞΙ.
12. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.
Τα πρωτότυπα σχέδια και η Τεχνική Περιγραφή που
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρούνται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) και στο αρχείο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζεται με την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων
σήμανσης και των διαγραμμίσεων. Η απόφαση αυτή θα
αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010).
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από
τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 10 Ιουνίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. ΔΒ3Η/οικ.21036
(3)
Τροποποίηση της ΔΒ3Η/οικ. 40900 απόφασης
«Τροποποίηση των 1153/414/29-09-2017, 1250/
418/19-09-2017, 1336/423/02-11-2017, 14/439/
04-01-2018,119/445/24-01-2018, 35/442/10-01-2018
και 206/450/14-02-2018 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ», (ΦΕΚ 4929/
05.11.2018).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Απόφ. αριθμ. 595/558/09-05-2019)
Το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/τ.Α’/2-3-2011)
«Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ».
2. Τις διατάξεις του ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/17-2-2014)
«Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού
του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις».
3. Τη Γ4β/Γ.Π.οικ.6049 απόφαση του Υπουργού Υγείας
(ΦΕΚ 30/τ.ΥΟΔΔ/25-01-2019) περί διορισμού του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ.
4. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του
ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ.Α’/23-12-2016).
5. Τις διατάξεις του ν. 4461/2017, άρθρο 108 (ΦΕΚ 38/
τ.Α’/28-3-2017).
6. Τις διατάξεις της παρ. 1α. του άρθρου 95 του ν. 4472/
2017 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/19-05-2017).
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7. Τις διατάξεις της παρ. 8β. του άρθρου 97 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115/τ.Α’/7-8-2017).
8. Την αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 «Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο “Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού
Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)”», (ΦΕΚ 4898/τ.B’/01-11-2018), άρθρο 10, παρ. Στ.
9. Την 484/462/18-4-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΠΥΥ με θέμα: «Κατανομή αρμοδιοτήτων της
Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης Ιατροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμάτων Ειδικής Διατροφής».
10. Την αριθμ. ΔΒ3Η/οικ. 40900 απόφαση, «Τροποποίηση των 1153/414/29.09.2017, 1250/418/19.09.2017,
1336/423/02-11-2017, 14/439/04-01-2018, 119/445/24-01-2018, 35/442/10-01-2018 και 206/450/14-02-2018 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4929/τ.Β’/05-11-2018.

A/A

ΕΑΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΕΟΠΥΥΕΚΑΠΤΥ

ΤΕΜΑΧΙΑ/
ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
ΕΙΔΟΥΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

20

PKU
COOLER 10
5060014059963 8761000000082 ME DHA
ΛΕΥΚΟ,
30X87ml

21

PKU
COOLER 10
5060014059987 8761000000074 ME DHA
ΜΩΒ,
30X87ml

22

PKU
COOLER 15
5060385940013 8761000000090 ME DHA
ΚΟΚΚΙΝΟ,
30X130ml

23

PKU
COOLER 20
5060385940044 8223400000931 ME DHA
ΛΕΥΚΟ,
30X174ml

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
(σε €, με
(σε €, με
ΦΠΑ)
ΦΠΑ)

30

Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής -> ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ->
ΑΜΙΝΟΞΕΟΠΑΘΕΙΕΣ -> Διατροφικά πλήρη
σκευάσματα με ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

7,50 €

225,00 €

30

Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής -> ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ->
ΑΜΙΝΟΞΕΟΠΑΘΕΙΕΣ -> Διατροφικά πλήρη
σκευάσματα με ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

7,50 €

225,00 €

30

Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής -> ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ->
ΑΜΙΝΟΞΕΟΠΑΘΕΙΕΣ -> Διατροφικά πλήρη
σκευάσματα με ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

7,88 €

236,51 €

30

Συμπληρώματα Ειδικής Διατροφής ->
ΕΙΔΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ->
ΑΜΙΝΟΞΕΟΠΑΘΕΙΕΣ -> Διατροφικά πλήρη
σκευάσματα με ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΑΜΙΝΟΞΕΩΝ

7,91 €

237,23 €

11. Την αριθμ. ΔΒ3Η/368/οικ.16565/6-5-2019 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.
12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε
στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Την έγκριση των αλλαγών ως προς τις εγγραφές με α/α 20, 21 22 και 23 του πίνακα 1, ΦΕΚ 4929/τ.Β’/05-11-2018,
σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 3 Ιουνίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ
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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.

*02024512106190008*

