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Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου
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Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

3

Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.
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Έγκριση της με αριθμ. 136/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με προσωρινές
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη λήψη μέτρων
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα-Βίτσι» σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του ΚΟΚ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 103834/Ν1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 682/1977 (ΦΕΚ 244/Α΄).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής …
2013-2016», όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του
άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις … και άλλες επείγουσες διατάξεις» και
όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής … και 4127/2013», του άρθρου 33 του
ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» και της
παρ.3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268 Α΄)

Αρ. Φύλλου 2880

«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου..και
άλλες διατάξεις», του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ
8/Α΄) «Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων… και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 48 του
ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. πρωτ. 10135/18-11-2012 υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης κατά την παρ. Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012» (ΦΕΚ 3057/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει με την με αριθμ. πρωτ. 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή
υπουργική απόφαση (756/Β΄).
4. Την με αριθμ. πρωτ. 151678/ΙΑ/3-12-2012 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών ...
ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 3324/Β΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
με την με αριθμ. πρωτ. 84151/ΙΑ/20-06-2013 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 1584/Β΄).
5. Την με αριθμ. πρωτ. Φ.2.ΓΑ/172032/Δ5/13-11-2013
(ΦΕΚ 382/Β΄/18-02-2014 και ΦΕΚ 2098/Β΄/8-6-2018) απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου στην εταιρεία «Β. ΚΑΙ
Π. ΚΑΝΤΕΡΕ Ο.Ε.».
6. Την από 28-3-2018 αίτηση της νόμιμης εκπροσώπου
για τροποποίηση της άδειας του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
7. Την με αριθμ. πρωτ. ΔΑ/61371/16-11-2016 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του ΕΟΠΠΕΠ.
8. Το αριθμ. 125 Π.Δ. (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/5-11-2016) διορισμού του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου στη θέση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
9. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την με αριθμ. πρωτ. άδεια Φ.2.ΓΑ/
172032/Δ5/13-11-2013 (ΦΕΚ 382/Β΄/18-02-2014 και
ΦΕΚ 2098/Β/8-6-2018) Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου ως προς τις αίθουσες διδασκαλίας και τον αριθμό των νηπίων, ως
ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2018-2019, χορηγούμε στην εταιρεία «Β. ΚΑΙ Π. ΚΑΝΤΕΡΕ Ο.Ε.» άδεια Ιδιωτικού Σχολείου
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για μία (1)
αίθουσα διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι
δύο (22) νηπίων νηπίων.
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Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΓΙΟΥΚΑΛΙ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει στην οδό Κόσσου
8, στην Αθήνα, με νόμιμη εκπρόσωπο στο Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την Καντερέ Πολυτίμη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. 105352/Ζ1
(2)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114).
β. 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
γ. των π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114), π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’
210) και π.δ 18/2018 (ΦΕΚ Α΄31).
2. Το με αριθμ. πρωτ. 4142/29-05-18 διαβιβαστικό του
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, (αριθμ. πρωτ. 4675/
29-05-2018 ΦΕΣΕ Γραφείο Υπουργού Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) με το οποίο συνημμένα υποβάλλεται πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής
του Ιδρύματος, με αριθμ. πρωτ. 4137/29-05-2018, περί
ίδρυσης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/63ΝΠ/97262/Β1/
13-06-2018 εισήγηση της παρ. 5ε του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε και
ισχύει, σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δε δημιουργείται κανενός είδους δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος ή
του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Κέντρο
Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.),
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος, που εξασφαλίζει το
συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην
ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου
μάθησης.

Τεύχος Β’ 2880/19.07.2018

Άρθρο 2
Πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για τη
διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων
Οι βασικές αρχές και το πλαίσιο στη βάση των οποίων
στηρίζεται η υλοποίηση της Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ίδρυση του ΚΕΔΙΒΙΜ
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114) είναι:
α) Οι εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα σε Ευρωπαϊκό
και Εθνικό επίπεδο.
β) Η αποστολή του Πανεπιστημίου και των μελών του.
γ) Η αυτοχρηματοδότηση των δράσεων και η βιωσιμότητα του κέντρου.
δ) Η ευθεία αντιστοίχηση προς τις ανάγκες της κοινωνίας.
ε) Η ανάπτυξη δράσεων οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες και τεχνογνωσία χωρίς να παρεμβαίνουν στην
αγορά και στον ανταγωνισμό.
στ) Η δημοσιότητα των δράσεων και η δημιουργία
κινήτρων για την αύξηση της συμμετοχής των μελών της
ακαδημαϊκής κοινότητας στην υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιμόρφωσης και εν γένει διά βίου μάθησης.
Με βάση τις προαναφερόμενες αρχές και λαμβάνοντας
υπόψη τις ευκαιρίες που αναδύονται στο περιβάλλον της
διά βίου μάθησης, οι βασικοί άξονες δράσης του Κέντρου
Επιμόρφωσης και διά βίου μάθησης του ΠΑ.Δ.Α. είναι:
Α. Ανάπτυξη προγραμμάτων Επιμόρφωσης, Κατάρτισης και εν γένει Διά Βίου Μάθησης, καθώς και επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Η δραστηριότητα αυτή αφορά σε προγράμματα:
α.1.) Επιμόρφωσης και κατάρτισης που οδηγούν σε
πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού,
α.2.) Επικαιροποίησης και εμβάθυνσης των γνώσεων
των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους.
α.3.) Διεύρυνσης των γνώσεων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικής της δικής τους
επιστήμης αντικείμενα, κυρίως διεπιστημονικού ενδιαφέροντος.
α.4.) Επιμόρφωσης του γενικού πληθυσμού ενηλίκων και
α.5.) Επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων του
δημοσίου και ιδιωτικού φορέα.
Β. Ανάπτυξη προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και κατάρτισης:
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα αφορά:
β.1.) Στην ανάπτυξη υποδομών, διαδικασιών και μεθόδων αξιολόγησης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
β.2.) Στην ανάπτυξη προγραμμάτων και εξειδικεύσεων που παρουσιάζουν ζήτηση από τους επαγγελματίες,
τους πολίτες, το χώρο των επιχειρήσεων, τους δημόσιους
οργανισμούς.
β.3.) Στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς
στον τομέα της παροχής προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Γ. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
Το κέντρο αναπτύσσει εκπαιδευτικό υλικό το οποίο
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χρησιμοποιείται στα προγράμματα που υλοποιεί. Επίσης
μπορεί να διαθέτει ή να εκπονεί πρότυπο υλικό για τρίτους φορείς, μετά από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.
Δ. Σύναψη συνεργασιών με τις περιφέρειες και τους
Δήμους, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς φορείς,
κοινωφελή ιδρύματα καθώς και άλλους Δημόσιους και
μη κρατικούς φορείς.
Οι συμφωνίες αυτές ενδεικτικά μπορούν να αφορούν σε:
δ.1.) Μελέτες διάγνωσης αναγκών σχετικά με την επιμόρφωση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση
ενηλίκων.
δ.2.) Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
δ.3.)Συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού.
δ.4.) Υποστήριξη δομών και παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
δ.5.) Συμβουλευτική οικογένειας.
δ.6.) Διαπολιτισμική εκπαίδευση και υποστήριξη προγραμμάτων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.
Ε) Συμμετοχή σε δράσεις επιμόρφωσης προσωπικού
επιχειρήσεων και διαρθρωτικής προσαρμογής. Αφορά
δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης
των εργαζομένων των επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων οι οποίες εφαρμόζουν επιχειρηματικά σχέδια
αναδιάρθρωσης.
Στ) Δράσεις υποστήριξης για την ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας, Συμβουλευτική υποστήριξη, εκπόνηση μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων και επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας
Ζ) Πιστοποίηση Προσόντων.
Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνει η ανάπτυξη
συστήματος πιστοποίησης προσόντων των εκροών της
μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης και κατάρτισης

β. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98) και
γ. των π.δ. 70/2015 (Α’ 114), π.δ. 125/2016 (Α’ 210) και
π.δ 18/2018 (Α΄31).
2. Το με αριθμ. πρωτ. 2473/25-05-18 διαβιβαστικό
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, (αριθμ. πρωτ. 88498/
Ζ1/30-05-2018 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων) με το οποίο συνημμένα υποβάλλεται απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος, τακτική συνεδρίαση
με αριθμό 185/20/24-05-2018, περί ίδρυσης στο Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας, Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά
Βίου Μάθησης.
3. Τη με αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/61ΝΠ/93719/Β1/
07-06-2018 εισήγηση της παρ. 5ε του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει,
σύμφωνα με την οποία από την έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, ή του προϋπολογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Άρθρο 3
Κανονισμός λειτουργίας
Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (παρ. 13
του άρθρου 48 του ν. 4485/2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2018

Άρθρο 2
Πλαίσιο στρατηγικής και δραστηριοτήτων για τη
διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών
προγραμμάτων
Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Στρατηγικής του Τ.Ε.Ι.
Κεντρικής Μακεδονίας, η ίδρυση του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 48, ν. 4485/2017
έχει ως σκοπό:
α) Την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, εξειδίκευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης
και κατάρτισης και γενικότερα όλων των προγραμμάτων διά βίου μάθησης (πέραν των τυπικών σπουδών
1ου, 2ου και 3ου κύκλου), διά ζώσης ή εξ αποστάσεως,
τόσο αυτοτελώς όσο και σε συνεργασία με δημόσιους
ή και ιδιωτικούς φορείς, Επιστημονικούς Συλλόγους και
Επιμελητήρια.
β) Την εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε
υψηλού επιπέδου προγράμματα επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης σε κατά το δυνατόν περισσότερους
πολίτες.
γ) Την εισαγωγή και ανάπτυξη ανοικτών διαδικτυακών
μαθημάτων.
δ) Τη διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, θερινών σχολείων κλπ σχετικών με το έργο που επιτελεί.
Τα προγράμματα του ΚΕΔΙΒΙΜ μπορούν να υλοποιούνται και σε συνεργασία με ΑΕΙ ή Ερευνητικά Κέντρα

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. Πρωτ. 105351/Ζ1
(3)
Ίδρυση Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης στο Tεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 48 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄114)

Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), σύμφωνα
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄114). Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί μονάδα του
Ιδρύματος, που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων
επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης
και εν γένει διά βίου μάθησης.
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της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή
ιδρύματα της αλλοδαπής, με απόφαση του Πρυτανικού
Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου του
Κέντρου.
Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται αξιοποιώντας κατά το δυνατόν το επιστημονικό δυναμικό και τις
υποδομές του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Άρθρο 3
Κανονισμός λειτουργίας
Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται ύστερα
από γνώμη του Συμβουλίου του Κέντρου, δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του
Κέντρου, όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην
οργάνωση, στη λειτουργία και στη διοίκησή του και δεν
προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (παρ.13
του άρθρου 48 του ν. 4485/2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 22 Ιουνίου 2018
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Ι

Αριθμ. πρωτ. οικ. 94198 Σχετ.: 86352
(4)
Έγκριση της με αριθμ. 136/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αναφορικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τη λήψη μέτρων ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας οχημάτων κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα-Βίτσι» σύμφωνα με το αρθ.52 παρ.1 του ΚΟΚ.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.97) «Διοίκηση,
οργάνωση στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
αρθ. 6 παρ. 6 αυτού.
2. Τον ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α΄/22-10-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999) «Κύρωση
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και ειδικότερα το αρθ.
10 παρ. 2 και το αρθ. 52 αυτού όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 9 του άρθ. 48, του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261
Α/17-12-2014).
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. Τον ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση» αρθ. 28.
6. Τον ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Μέτρα
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για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» αρθ 24.
7. Το π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας».
8. Την με αρ. ΔΠΤΑΔ/οικ./502/2003 (ΦΕΚ 946/Β΄/2003)
υπουργική απόφαση «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)
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)».
10. Την με αριθμ. 13912/15-5-17 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-17) με την οποία
διορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας ο κ. 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 χώραςΕφαρμογή των διατάξεων του αρθ. 52 του ν. 2696/1999
(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθ. 48 του
ν. 4313/2014».
12. Το με αριθμ. πρωτ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.
13. Το με αρίθμ. ΔΟΥ/1626/Φ-922/2-4-2015 έγγραφο
της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και Καλής
Νομοθέτησης του ΥΠΟΜΕΔΙ «Διευκρινίσεις για τη λήψη
των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».
14. Τη με αρ. πρωτ. οικ.35082/1652/5-06-2014 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας «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».
15. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.19783/269/14-04-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθ. 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».
16. Το με 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
3 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23-3-1999) «Κύρωση του
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 9 του αρθ. 48, του ν. 4313/2014, ΦΕΚ 261
Α΄/17-12-2014)»
17. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΟΥ/277/Φ.252/26-03-2018
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
«Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας ν. 2629/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)».
18. Την με αριθμ. 136/2018 Ομόφωνη απόφαση Έγκρισης Προσωρινών Μέτρων Ρύθμισης Κυκλοφορίας για το
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έργο «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα-Βίτσι»
του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας
19. Το με αριθμ. πρωτ. 102756/2136/5-6-2018 (αρ.
πρωτ. 86352/08-06-2018/Α.Δ.Η. και Δ.Μ/Δ.ΠΕΧΩΣ)
έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
«Αίτημα λήψης απόφασης για έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου:
«Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα-Βίτσι» με
συνημμένο φάκελο για τα μέτρα ρύθμισης της οδικής
κυκλοφορίας κατά την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα-Βίτσι»
20. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού.
και επειδή από τη συνημμένη θεωρημένη μελέτη της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΈ. Φλώρινας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προκύπτει ότι τα προτεινόμενα προσωρινά μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας:
i) προτείνονται βάσει της με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ
905/Β/2011) υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων
(ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)» (σχετικό 9) αφού λήφθηκαν υπόψη τα
χαρακτηριστικά της οδού [Επαρχιακό δίκτυο με μία
λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,40μ έως και 3.80μ ανά
κατεύθυνση (σχετικό 19)], η φύση και η χρονική διάρκεια
των εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν και γενικότερα οι αρχές και οι κανόνες που ισχύουν για τη μελέτη
και τη λειτουργία της επαρχιακής οδού,
ii) επιβάλλονται σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος για λόγους ασφάλειας,
σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. (σχετικό 3),
iii) η επαρχιακή οδός από Δροσοπηγή έως τα όρια
της ΠΈ. Καστοριάς όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες
συντήρησης περιγράφεται με χαμηλό κυκλοφοριακό
φόρτο και τα προτεινόμενα μέτρα για τις συγκεκριμένες
εργασίες δεν επηρεάζουν τις Υπηρεσίες Οδικής Μαζικής Μεταφοράς, ΚΤΕΛ (είτε αστικά είτε υπεραστικά)
(σχετικό 19),
iv) απαιτούνται προκειμένου να εγκριθεί σε επόμενο
στάδιο η μελέτη εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης
από την επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας,
v) είναι τα περισσότερο ενδεδειγμένα προκειμένου το
έργο του θέματος να εκτελεστεί διασφαλίζοντας κατά το
δυνατό, σε συνδυασμό με την εργοταξιακή σήμανση που
θα εγκριθεί στη συνέχεια και θα εφαρμοστεί καθ' όλη τη
χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου, την συνέχιση
των αναγκαίων λειτουργιών της οδού (κίνηση οχημάτων,
πεζών, δικυκλιστών, μέσων μαζικής μεταφοράς, προσπέλαση ιδιοκτησιών, ΟΚΩ), την ασφάλεια των διερχομένων
οδηγών - οχημάτων καθώς και την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο, αποφασίζουμε;
Την Έγκριση της με αριθμ. 136/2018 απόφασης του
Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας (11730-05-2018 Συνεδρίαση) αναφορικά
με τη λήψη Προσωρινών Μέτρων Ρύθμισης Οδικής
Κυκλοφορίας στα τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου Επ.Ο 4 (Φλώρινα-Τροπαιούχος-Υδρούσα-Δροσοπηγή-Οξυά-όρια ΠΕ Καστοριάς) που παρουσιάζονται στο πίνακα 1, κατά την διάρκεια εκτέλεσης των
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εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου
Φλώρινα-Βίτσι» που περιγράφονται στον πίνακα 2 και
σε αντιστοίχιση με το είδος της εργασίας που πρόκειται
να εκτελεστεί:
Τμήματα Επ.Ο. 4 Δικτύου Περιφέρειας
Δυτ. Μακεδονίας προς Αποκατάσταση
α/α ΦΛΩΡΙΝΑ-ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΣ-ΥΔΡΟΥΣΑΔΡΟΣΟΠΗΓΗ-ΟΞΥΑ-ΟΡΙΑΠ.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Έξοδος Δροσοπηγής =Χ.Θ. 00+000
1
Χ.Θ. 00+200 μέχρι Χ.Θ. 00+300
2
Χ.Θ. 00+700 μέχρι Χ.Θ. 00+900
3
Χ.Θ. 01+700 μέχρι Χ.Θ. 01+800
4
Χ.Θ. 01+900 μέχρι Χ.Θ. 02+2000
5
Χ.Θ. 02+700 μέχρι Χ.Θ. 02+900
6
Χ.Θ. 03+100 μέχρι Χ.Θ. 03+400
7
Χ.Θ. 03+400 μέχρι Χ.Θ. 03+500
8
Χ.Θ. 03+600 μέχρι Χ.Θ. 04+600
9
Χ.Θ. 05+400 μέχρι Χ.Θ. 05+500
10 Χ.Θ. 05+750 μέχρι Χ.Θ. 05+800
11 Χ.Θ. 06+000 μέχρι Χ.Θ. 06+100
12 Χ.Θ. 06+600 μέχρι Χ.Θ. 07+000
13 Χ.Θ. 07+100 μέχρι Χ.Θ. 07+300
14 Χ.Θ. 07+400 μέχρι Χ.Θ. 07+500
15 Χ.Θ. 07+600 μέχρι Χ.Θ. 08+000
16 Χ.Θ. 08+200 μέχρι Χ.Θ. 08+300
17 Χ.Θ. 08+400 μέχρι Χ.Θ. 08+700
18 Χ.Θ. 09+500 μέχρι Χ.Θ. 09+800
19 Χ.Θ. 10+000 μέχρι Χ.Θ. 10+100
20 Χ.Θ. 10+300 μέχρι Χ.Θ. 10+350
21 Χ.Θ. 10+700 μέχρι Χ.Θ. 10+800
22 Χ.Θ. 12+600 μέχρι Χ.Θ. 13+500
23 Χ.Θ. 14+000 μέχρι Χ.Θ. 14+100
24 Χ.Θ. 14+300 μέχρι Χ.Θ. 15+200
25 Χ.Θ. 15+900 μέχρι Χ.Θ. 16+100
26 Χ.Θ. 16+300 (Όρια Π.Ε. Καστοριάς)

Μήκος
(m)
100
200
100
100
200
300
100
1000
100
50
100
400
200
100
400
100
300
300
100
50
100
900
100
900
200

Πίνακας 2
Είδος Εργασίας
• Εκβάθυνση και κατασκευή
επενδυμένων τάφρων
• Υποστήριξη παρανών με
διατάξεις συρματοκιβωτίων
• Κατασκευή τεχνικών φρεατίων
απομάκρυνσης ομβρίων
• Κατασκευή πδπστρωμάτων
• Εργασίες αποκατάστασηςσυντήρησης οδοστρωμάτων
(Φρεζάρισμα- ισοπεδωτική και
ασφαλτική στρώση
κυκλοφορίας)
• Καθαρισμός τάφρων και
τεχνικών
Τοποθέτηση μεταλλικών
στηθαίων

Προτεινόμενο Μέτρο

Εναλλάξ κυκλοφορία
των δύο κατευθύνσεων.
Σε περίπτωση που
η εργοταξιακή ζώνη
υπερβαίνει τα
50μ η διεξαγωγή
της κυκλοφορίας
ρυθμίζεται με
φωτεινή
σηματοδότηση.
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Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Η αρμόδια για την συντήρηση των παραπάνω αναφερόμενων τμημάτων Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτ.
Μακεδονίας θα προβεί στη έγκριση της μελέτης εφαρμογής εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου
του θέματος, στην οποία θα λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη μεταξύ άλλων οι δεσμεύσεις που αφορούν στο μέγιστο μήκος της εργοταξιακής ζώνης για τις περιπτώσεις
όπου αυτό επιβάλλεται, τα ελάχιστα πλάτη των λωρίδων
κίνησης οχημάτων, τα μέγιστα όρια ταχύτητας καθώς και
το απαραίτητο πλάτος μεταξύ του χώρου των εκτελούμενων έργων και του οδοστρώματος κυκλοφορίας για την
ασφαλή διέλευση των εργαζομένων όπως αυτά προβλέπονται στην με αρ. ΔΜΕΟ/Ο/613/2011(ΦΕΚ905/Β/2011)
υπουργική απόφαση «Έγκριση Προδιαγραφών και οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)»
(Τεύχος 7, Παράρτημα Γ).
2) Η επιβλέπουσα το έργο Υπηρεσία της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας καθώς και ο ανάδοχος του έργου
οφείλουν:
α) να τηρούν πλήρως τα μέτρα ρύθμισης της οδικής
κυκλοφορίας που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση σε συνδυασμό πάντα με τη εγκεκριμένη μελέτη
εφαρμογής της εργοταξιακής σήμανσης του έργου, β) σε
περίπτωση που προκύψει λόγω ιδιαίτερων συνθηκών ή
λόγω αδυναμίας τήρησης των ρυθμίσεων ανάγκη τροποποίησης των παρόντων εγκεκριμένων μέτρων ρύθμισης
της οδικής κυκλοφορίας, να προβούν άμεσα στο αίτημα
τροποποίησης της, γ) να αποκαταστήσουν άμεσα τυχόν
φθορές στην υπάρχουσα, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση ή οπουδήποτε αλλού, δ) να ενημερώσουν έγκαιρα
το οικείο Τμήμα Τροχαίας και τον οικείο Δήμο για τον
χρόνο έναρξης και λήξης των εργασιών.
3) Σε περιπτώσεις ζώνης έργων όπου τουλάχιστον σε
μια από τις κατευθύνσεις κυκλοφορίας δεν είναι δυνατή
η λειτουργία περισσοτέρων της μιας λωρίδων κυκλοφορίας, τότε το μήκος αυτής της ζώνης δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα 2.000 m.
4) Στα σημεία που τα τμήματα της Επαρχιακής Οδού
4 στα οποία θα εκτελούνται εργασίες διασταυρώνονται
με παρακείμενες οδούς, να ληφθεί μέριμνα με την προβλεπόμενη σήμανση και την επιτόπου ρύθμιση της κυκλοφορίας με σηματωρό.
5) Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
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των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
6) 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 το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
7) Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται θα πρέπει να
απομακρυνθεί ή να καλυφθεί ώστε να αποφεύγεται η
σύγχυση των χρηστών του οδικού δικτύου κάτω από
οποιεσδήποτε συνθήκες (ημέρα-νύχτα).
8) Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξιακής σήμανσης δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην
περιοχή. Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και
ασφάλισης θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου
κυκλοφοριακού φόρτου, επαναφέροντας την πρότερα
σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής.
Η παρούσα απόφαση έχει εφαρμογή μετά την δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθώς και
μετά την έγκριση της μελέτης εφαρμογής εργοταξιακής
σήμανσης από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού
υπηρεσία της Π.Δ.Μ. για χρονικό διάστημα έξι μηνών. Για
τυχόν μικρές μεταβολές στο χρονικό διάστημα εκτέλεσης των προαναφερόμενων εργασιών δεν απαιτείται
τροποποίηση της παρούσας απόφασης.
Ο Δήμος Φλώρινας στον οποίον κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες.
Το ΚΤΕΛ Φλώρινας στο οποίο κοινοποιείται η παρούσα
απόφαση παρακαλείται για τις δικές του ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση δεν αποτελεί άδεια τομής ή
εκσκαφής οδοστρώματος, η οποία χορηγείται από την
αρμόδια για την συντήρηση της οδού Υπηρεσία και
θεωρείται πριν από την έναρξη των εργασιών από την
Αστυνομική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 47 παρ. 3
του Κ.Ο.Κ.
Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα
(30) ημερών.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως.
Κοζάνη, 21 Ιουνίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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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.

*02028801907180008*

