
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός επιμέρους σημείου αναφοράς στο 
Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την παρακολούθηση 
εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών 
για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και 
του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση 
για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, που 
κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 
(Α΄ 88), στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στους 
εποπτευόμενους από αυτό φορείς (παρ. 1 του άρ-
θρου 71 του ν. 4488/2017, Α΄ 137).

2 Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 65/2022 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων 
«Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφορά: Με-
λέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών (φορά-
προτεραιότητα και καθεστώς στάθμευσης) στην 
πόλη της Λάρισας (ΑΜ12), σύμφωνα με την υπ’ 
αρ. 20/2022 Α.Ε.Π.2., στο Δήμο Λαρισαίων».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 288 οικ. (1)
Ορισμός επιμέρους σημείου αναφοράς στο 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την παρακολού-

θηση εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Ανα-

πηρίες και του προαιρετικού πρωτοκόλλου στη 

Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Ανα-

πηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του 

ν. 4074/2012 (Α΄ 88), στο Υπουργείο Δικαιοσύ-

νης και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς 

(παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017, Α΄ 137). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 

της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),

β) του άρθρου 38 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133),

γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019,

δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους» (Α΄ 119),

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

στ) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α΄ 7),

ζ) της υπ’ αρ. 53080/30-7-2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Διορι-
σμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 515) και

η) του άρθρου 2 της 36017/9-8-2021 κοινής απόφασης 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Δικαιοσύνης και της 
Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργού Δικαιοσύνης 
«Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού», «Με 
εντολή Υφυπουργού» και «Με εντολή Υπηρεσιακής Γραμ-
ματέως» στην Υπηρεσιακή Γραμματέα, στο Γενικό Γραμμα-
τέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στους 
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Κεντρικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Β΄ 3748).

2. Την ανάγκη ορισμού επιμέρους σημείου αναφοράς 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, για την παρακολούθηση 
εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και του προαι-
ρετικού πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρ-
θρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88), στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς
(παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4488/2017, Α΄ 137), την 
προώθηση στο κεντρικό σημείο αναφοράς του άρθρου 
70 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), προτάσεων και νομοθετι-
κών ρυθμίσεων βέλτιστης εφαρμογής της Σύμβασης, τη 
σύνταξη ετήσιων εκθέσεων προόδου και την προώθηση 
δημόσιας διαβούλευσης για τα ως άνω θέματα.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως επιμέρους σημείο αναφοράς στο Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, για την παρακολούθηση εφαρμογής 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα 
των Ατόμων με Αναπηρίες και του προαιρετικού πρω-
τοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων 
με Αναπηρίες, που κυρώθηκαν με το άρθρο πρώτο του 
ν. 4074/2012 (Α΄ 88), στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και 
τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς (παρ.  1 του 
άρθρου 71 του ν. 4488/2017, Α΄ 137), την προώθηση 
στο κεντρικό σημείο αναφοράς του άρθρου 70 του
ν. 4488/2017 (Α΄ 137), προτάσεων και νομοθετικών ρυθ-
μίσεων βέλτιστης εφαρμογής της Σύμβασης, τη σύνταξη 
ετήσιων εκθέσεων προόδου και την προώθηση δημό-
σιας διαβούλευσης για τα ως άνω θέματα, τον Γενικό 
Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   

Ι

   Αριθμ. 61218 (2)
Έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 

εγκρίθηκαν με την υπ’ αρ. 65/2022 απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρι-

σαίων «Λήψη κανονιστικής απόφασης που αφο-

ρά: Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών 

(φορά-προτεραιότητα και καθεστώς στάθμευ-

σης) στην πόλη της Λάρισας (ΑΜ12), σύμφωνα 

με την υπ’ αρ. 20/2020 Α.Ε.Π.2., στο Δήμο Λα-

ρισαίων». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση 

της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87).

3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας» (Α΄ 231).

4. Την υπ΄ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Εσωτερικών «Αυτοδίκαιη απαλλαγή του Νι-
κολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - 
Στερεάς Ελλάδας και ορισμός ασκούντος καθήκοντα 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς - Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).

5. Τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) (ν. 2696/1999, 
Α’ 57) και ιδίως τα άρθρα 52 και 52Α.

6. Το άρθρο 109 του ΚΟΚ, περί δημοσίευσης αποφά-
σεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Την παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).
8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 απο-

φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
9. Το υπ’ αρ. 15109/13-05-2013 έγγραφο της Διεύθυν-

σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18-11-2013 έγγραφο της 
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσ-
σαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί 
Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων 
στους ΟΤΑ και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 απόφαση του 
ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας «Τρο-
ποποίηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 9663/97430/
2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.ΕΛ., όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1122/9732/28-1-2014 απόφαση, 
αναφορικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα 
άρθρα 52 και 52 Α του ν. 2696/1999, όπως ισχύει» (ΑΔΑ: 
6ΕΕ5ΟΡ10-Ρ0Ζ) και την υπ’ αρ. 87222/5.5.2021 απόφαση 
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνι-
κού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσα-
λίας - Στερεάς Ελλάδας περί «Άσκησης αρμοδιότητας 
σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999», με 
τις οποίες ορίζεται το Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας Υλικών 
Θεσσαλίας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 
αρμόδιο για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του άρ-
θρου 52 και 52Α του ν. 2696/1999.

12. Την υπ’ αρ. 52907/2009 υπουργική απόφαση «Ειδι-
κές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία 
σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζο-
νται για την κυκλοφορία πεζών» (Β΄ 2621).

13. Την υπ’ αρ. 52488/16-11-2001 υπουργική απόφαση 
«Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε κοινό-
χρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για 
την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 18/2002).

14. Τα υπό στοιχεία Δ.O.Y./277/Φ.252/26-3-2018, 
Δ.O.Y.-οικ/2696/Φ252/18-5-2018 έγγραφα του Υπουργεί-
ου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με διευκρινίσεις 
περί διαδικασιών όσο αναφορά τα μέτρα ρύθμισης κυ-
κλοφορίας (Κώδικας Οδική Κυκλοφορίας ν. 2696/1999).

15. Το υπό στοιχεία Δ.Ο.Υ./οικ.6396/Φ.252/12-12-2019 
έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
που αφορά παροχή οδηγιών σχετικά με αποφάσεις συλ-
λογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. οι οποίες αφορούν παραχώ-
ρηση θέσεων στάθμευσης σε συγκεκριμένη κατηγορία 
χρηστών οδικού δικτύου.

16. Την υπ’ αρ. 65/2022 ομόφωνη απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων «Λήψη κανονι-
στικής απόφασης που αφορά: Μελέτες Κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων οδών (φορά-προτεραιότητα και καθεστώς 
στάθμευσης) στην πόλη της Λάρισας (ΑΜ12), σύμφωνα 
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με την υπ’ αρ. 20/2022 Α.Ε.Π.Ζ., στο Δήμο Λαρισαίων» 
(ΑΔΑ: ΨΠ3ΛΩΛΞ-Χ75).

17. Την υπ’ αρ. 48679/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΤΙΟΡ10-
ΟΔ7) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, περί ελέγχου 
νομιμότητας της υπ’ αρ. 65/2022 απόφασης του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, με την οποία  
βρέθηκε νόμιμη η παραπάνω απόφαση.

18. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού

και επειδή:
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς 

από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων, δεν 
επηρεάζουν τις υπηρεσίες των μέσων μαζικής μετα-
φοράς, καθώς δεν διέρχεται αστική ούτε υπεραστική 
λεωφορειακή γραμμή, όπως αναφέρεται στην τεχνική 
έκθεση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαρισαίων και συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των πολι-
τών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της υπ’ 
αρ. 65/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Λαρισαίων «Λήψη κανονιστικής απόφα-
σης που αφορά: Μελέτες Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
οδών (φορά-προτεραιότητα και καθεστώς στάθμευσης) 
στην πόλη της Λάρισας (ΑΜ12), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 
20/2022 Α.Ε.Π.Ζ., στο Δήμο Λαρισαίων».

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋπο-
θέσεις:

1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή 
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην 
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής 
μεταφοράς.

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

3. Τα λοιπά μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα 
απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος 
των μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στε-
λέχη της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Οι τοποθετούμενες πινακίδες σήμανσης πρέπει να 
είναι κατασκευασμένες και τοποθετημένες σύμφωνα με 
τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, όπως και τα υλικά και η εφαρμογή της 
οριζόντιας σήμανσης και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στο άρθρο 10 του ΚΟΚ.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες.

6. Παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των όρων 
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες 
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αρ. 65/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου του Δήμου Λαρισαίων.

8. Το παρόν έγγραφο δεν υποκαθιστά απαιτούμενες 
άλλες εγκρίσεις ή άδειες που πρέπει να ληφθούν για την 
υλοποίηση των εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

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

Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυ-
γή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον 
του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μέσα σε διά-
στημα τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Βόλος, 5 Απριλίου 2022

Ο Ασκών καθήκοντα Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ   
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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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