
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδικού 
Δικαστηρίου για τη διετία 2022-2023.

2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που περι-
λαμβάνονται στην υπ’ αρ. 174/2020 απόφαση του 
Δ.Σ. Αρταίων και αφορούν σε αποκλεισμό τμή-
ματος οδού από την κυκλοφορία οχημάτων, για 
ορισμένες ώρες κατά τη διάρκεια κάθε σχολικής 
περιόδου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 5095 (1)
 Ορισμός επίκουρων μελών του Ανωτάτου Ειδι-

κού Δικαστηρίου για τη διετία 2022-2023. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 100 του Συντάγματος,
β. του άρθρου 3 του ν. 345/1976 (Α΄ 141),
γ. του άρθρου 3 του ν. 3038/2002 (Α΄ 180).
2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

3. Το υπ’ αρ. 152/04-11-2021 έγγραφο του Ανωτάτου 
Ειδικού Δικαστηρίου, με το οποίο ζητήθηκε ο ορισμός 
των επίκουρων μελών του Α.Ε.Δ., για τη διετία 2022-2023.

4. Την υπ’ αρ. 38/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης.

5. Την υπ’ αρ. 233/2021 απόφαση του Ανωτάτου Δικα-
στικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε επίκουρα μέλη του Ανωτάτου Ειδικού Δι-
καστηρίου και του Ειδικού Δικαστηρίου της παρ. 2 του 
άρθρου 88 του Συντάγματος, για το χρονικό διάστημα 
από 01-01-2022 έως και 31-12-2023, τους παρακάτω 
δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα ασκούν το έργο 
τούτο παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους:

Α. 1) Γεωργία Φλίγγου του Χρήστου, 2) Δήμητρα Μαυ-
ροπόδη του Αριστοκλή, 3) Ευάγγελο Αργυρό του Θεο-
λόγου, 4) Ζωή Θεοδωρικάκου του Ανάργυρου, 5) Δημή-
τριο Πυργάκη του Θεοδώρου και 6) Χρήστο Νέγρη του 
Νικολάου, Παρέδρους του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Β. 1) Χριστίνα Τζίμα του Δημητρίου, 2) Αργυρούλα Νι-
κολακούδη του Ευστρατίου, 3) Ιωάννη Παπαϊωάννου 
του Κωνσταντίνου, 4) Δήμητρα Μουχίμογλου του Κων-
σταντίνου, 5) Σπυρίδωνα Γεωργουλέα του Γεωργίου και 
6) Χρυσαφίνα Ζυγούρη του Νικολάου, Εφέτες Αθηνών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Ι

   Αριθμ. 11786 (2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που περι-

λαμβάνονται στην υπ’ αρ. 174/2020 απόφαση 

του Δ.Σ. Αρταίων και αφορούν σε αποκλεισμό 

τμήματος οδού από την κυκλοφορία οχημάτων, 

για ορισμένες ώρες κατά τη διάρκεια κάθε σχο-

λικής περιόδου. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυ-

κλοφορίας» (Α΄ 57) και ειδικότερα της παρ. 2 του άρθρου 
10 και το άρθρο 52 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 9 του άρθρου 48 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

2. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτο-
διοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

3. Τον ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 237).

4. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87) και ειδικότερα τα άρθρα 6 και 280 
αυτού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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5. Τον ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης- 
Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυ-
βέρνηση, Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 47) και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού.

6. Τον ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

7. Το π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας» (Α΄ 234), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 92 του ν. 4446/2016 
«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Πα-
ράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροπο-
ποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 240).

8. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΔ/οικ./502/1.7.2003 υπουρ-
γική απόφαση «Έγκριση Τεχνικής προδιαγραφής σή-
μανσης εκτελούμενων οδικών έργων εντός και εκτός 
κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια» (Β΄ 946).

9. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613/16.2.2011 υπουργική 
απόφαση (Β΄ 905).

10. Την υπ’ αρ. 13912/15-05-2017 απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) με την οποία δι-
ορίστηκε Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας ο Βασίλειος Μιχελάκης 
του Πολυκάρπου.

11. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15‐01‐2015 εγκύ-
κλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για 
την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας ‐ Εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 2696/1999 
(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48 
του ν. 4313/2014».

12. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1626/Φ‐922/02‐04‐2015 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Νομοθετικού Συντονισμού και 
Καλής Νομοθέτησης του ΥΠΟΜΕΔΙ «Διευκρινίσεις για τη 
λήψη των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας».

13. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων και κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 112).

14. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ του ΥΠ.ΕΣ.

15. Την υπ΄ αρ. οικ.35082/1652/05‐06‐2014 απόφαση 
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΒΝΛ5ΟΡ1Γ‐ΓΟΤ) 
για την «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων 
των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφο-
ρίας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999».

16. Την υπ΄ αρ. οικ.19783/269/14‐04‐2015 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6Ω7ΑΟΡ1Γ‐ΤΟ2) 
για την «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ΄ αρ. 35082/ 
1652/05‐06‐2014 απόφασης Γενικής Γραμματέως περί 
άσκησης αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ 
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας σύμ-
φωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999».

17. Το υπ΄ αρ. 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 ρυθ-
μίσεων σύμφωνα με των παρ. 1 και 3 του άρθρου 52
του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 
48 του ν. 4313/2014, (Α΄ 261)» (Α΄ 57).

18. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/1978Φ‐922/18‐05‐2015 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών και 
Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Οικο-
νομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, «διευκρι-
νήσεις σχετικά με την έγκριση μελετών καθορισμού μέ-
τρων, που αφορούν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά 
την εκτέλεση προγραμματισμένων έργων σε οδούς που 
εμπίπτουν στο άρθρο 52 του ΚΟΚ».

19. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/3050/2013 (Β΄ 2302): 
Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβά-
σεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους 
σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με 
αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής 
ασφάλειας».

20. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/4373/Φ‐255/05‐10‐2015 έγ-
γραφο της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του Υπουργεί-
ου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «περί έγκρισης 
μελετών καθορισμού μόνιμων μέτρων ρύθμισης της κυ-
κλοφορίας σε οδούς, που εμπίπτουν τις διατάξεις του 
άρθρου 52 του ΚΟΚ».

21. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ/277/Φ.252/26-03-2018 έγ-
γραφο του ΥΠΥΠΜΕ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13) «Μέτρα ρύθ-
μισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
ν. 2629/1999).

22. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ. - οικ./2696/Φ.252/18-05-2018 
έγγραφο του ΥΠΥΠΜΕ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13) «Μέτρα ρύθ-
μισης της κυκλοφορίας (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
ν. 2629/1999).

23. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./οικ.6396/φ.252/12-12-2019 
έγγραφο του ΥΠΟΜΕ/ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ 
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΔΙΕΥ-
ΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Δ13) «Παροχή οδηγιών 
σχετικά με τις αποφάσεις συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. οι 
οποίες αφορούν παραχώρηση θέσεων στάθμευσης σε 
συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών του οδικού δικτύου».

24. Την υπ’ αρ. 52907/31-12-2009 υπουργική απόφα-
ση «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με 
αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που 
προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄ 2621).

25. Τον ν. 4582/2018 «Θεματικός τουρισμός- Ειδικές 
μορφές τουρισμού- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό 
του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και 
της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επι-
χειρηματικότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 208) και ειδι-
κότερα το άρθρο 68 αυτού (Θέσεις στάθμευσης μπροστά 
ή πλησίον ξενοδοχείων).

26. Την υπ’ αρ. οικ.121885/20-09-2018 απόφαση 
Σ.Α.Δ.Η.Δ.Μ. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής διοικητικών πράξεων και 
εγγράφων "Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας" στον Προ-
ϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περι-
βαλλοντικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους των 
Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης της Χωροταξικής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας» (Β΄ 4107).

Ειδικότερα:
27. Το υπ’ αρ. 25422/13-11-2019 έγγραφο της Τεχνι-

κής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων με το οποίο διαβι-
βάστηκαν στοιχεία και δικαιολογητικά για την έγκριση 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος.

28. Το υπ’ αρ. 42186/13-04-2020 έγγραφο της υπη-
ρεσία με το οποίο ζητήσαμε συμπληρωματικά στοιχεία 
σχετικά με τα δικαιολογητικά για την έγκριση των κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος.

29. Το υπ’ αρ. 20088/2020/07-09-2020 έγγραφο της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αρταίων με το οποίο 
διαβιβάστηκαν:

Α) Η υπ’ αρ. 174/2020 (ΑΔΑ: Ω1ΕΒΩΨΑ-ΧΨΙ) απόφαση 
του Δ.Σ. Αρταίων «Περιοδική πεζοδρόμηση Δημοτικής 
οδού Πεύκης (σχετ. υπ’ αρ. 11/2020 Ε.Π.Ζ.)».

Β) Θεωρημένη Τεχνική Έκθεση με την περιγραφή της 
προτεινόμενης ρύθμισης, συμπεριλαμβανομένου και 
του διαγράμματος με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις.

Γ) Το υπ’ αρ. 103577/27-08-2020 έγγραφο του Τμήμα-
τος Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Άρτας της Α.Δ.Η.Δ.Μ., 
σύμφωνα με το οποίο εγκρίνουν την υπ’ αρ. 174/2020 
απόφαση Δ.Σ. Δήμου Αρταίων ως νόμιμα ληφθείσα.

30. Το γεγονός ότι με το από 02-06-1984 π.δ. περί 
Τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου Άρτας (Δ΄ 412), το 
υπόλοιπο τμήμα της οδού, που δεν συμπεριλαμβάνεται 
στην παρούσα, έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως πεζόδρομος.

31. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση:
- Η εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της 

παρούσας, είναι περιοδική και εποχιακή.
- Δεν επηρεάζει την προσφορά θέσεων στάθμευσης, 

διότι στο τμήμα εφαρμογής δεν υπάρχουν χώροι ή εί-
σοδοι στάθμευσης.

- Εξασφαλίζεται η συνεχής και χωρίς εμπόδια ή ατυχή-
ματα κυκλοφορία πεζών και ατόμων με ειδικές ανάγκες 
κατά τις ώρες αιχμής της σχολικής περιόδου.

- Δεν επηρεάζονται οι υπηρεσίες οδικής μαζικής με-
ταφοράς.

- Δεν θα προκληθεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολο-
γισμό, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την παρακάτω κυκλοφοριακή ρύθμιση 
επί της οδού Πεύκης στην πόλη της Άρτας, και συγκε-
κριμένα:

- Την περιοδική πεζοδρόμηση της οδού Πεύκης, από 
τη συμβολή της με την οδό Γ. Γενηματά έως τη συμβολή 

με των οδό Ναϊδών, συνολικού μήκους είκοσι (20) μέ-
τρων.

- Η περιοδική πεζοδρόμηση θα ισχύει εποχιακά από 15 
Σεπτεμβρίου έως 15 Ιουνίου, δηλαδή κατά τη διάρκεια 
κάθε σχολικού έτους και για τις ώρες 07:30 π.μ. -  08:30 
π.μ. και 13:00 μ.μ. - 14:00 μ.μ.

Επιπλέον για την προτεινόμενη περιοδική πεζοδρόμη-
ση να προβλεφθεί και η τοποθέτηση των απαραίτητων 
μέσων οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, όπως 
αυτό προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 10 του 
(1) σχετικού νόμου.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις παρακάτω προ-
ϋποθέσεις:

1. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην τεχνική περιγραφή της εισήγησης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας Δήμου Αρταίων και στα θεωρημένα σχέδια 
που τη συνοδεύουν.

2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να 
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις 
υπηρεσίες των μέσων μαζικής μεταφοράς.

5. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη 
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν 
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την από-
φαση αυτή.

6. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
7. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των 

όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποί-
ες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση-
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται 
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν 
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 2 Φεβρουαρίου 2022

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού Σχεδιασμού Ηπείρου

ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΣΙΠΕΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: 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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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) 

• 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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) 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) προσαυξά-
νεται 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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