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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Γ2δ/οικ.90633 (1)
Κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης: «Κυτταρο-

λογική ούρων». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α’) «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.  3918/2011 

(ΦΕΚ 31 Α’) «Διορθωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας 
και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ80/06-10-2017 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 3904 Β’).

4. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ29/8-10-2015 απόφασης 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(ΦΕΚ 2168 Β’).

5. Τις διατάξεις της αριθμ. 44549/Δ9.12193/9-10-2015 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοιν. 
Αλληλεγγύης Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169 Β’).

6. Την αριθμ. Γ2δ/οικ.74793/02-10-2018 υπουργι-
κή απόφαση «Αποδοχή της αριθμ. 4 απόφασης της 
268ης/20-4-2018 Ολομέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.».

7. Την αριθμ. Β2β/Γ.Π. 67191/12-09-2018 βεβαίωση της 
Δ/νσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γεν. Κυβέρνησης 
του Υπουργείου Υγείας.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες 
πιστώσεις του, οι οποίες υπόκεινται στα καθορισμένα 
όρια δαπανών του Μ.Π.Δ.Σ. Το ύψος της εν λόγω επι-
βάρυνσης δε δύναται να υπολογιστεί, διότι εξαρτάται 
από τον αριθμό των περιστατικών. Σε κάθε περίπτω-
ση, κατά την παροχή υπηρεσιών από ιδιωτικούς φορείς 
θα αντισταθμιστεί μέσω του μηχανισμού αυτόματης 
επιστροφής (clawback) σύμφωνα με το ισχύον νομικό 
πλαίσιο, ενώ από δημόσιους φορείς (νοσοκομεία Ε.Σ.Υ.) 
συμπεριλαμβάνεται στον τιθέμενο ετήσιο προϋπολογι-
σμό απόδοσης νοσηλίων. Σημειώνεται ότι δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την κοστολόγηση της ιατρικής εξέτασης: Κυτταρολο-
γική ούρων: 6,66 ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εργασίας,  
Κοινωνικής Ασφάλισης και Αναπληρωτής Υπουργός
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Οικονομικών

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

Ι

(2)
   Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία κα-

πνικών στον Kamrul Kamrul του Mobarik. 

 Δυνάμει της  313/14/2018 καταλογιστικής πράξης του 
Προϊσταμένου του Τελωνείου Αθηνών, που εκδόθηκε την 
27-02-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 119Α 
παρ. 2, 142 παρ. 2, 155 παρ. 2 εδ. ζ’ και 152 παρ. 1 του 
ν. 2960/2001 «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», και αφορά 
σε λαθρεμπορία τετρακοσίων επτά (407) πακέτων τσιγά-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ρων που διαπιστώθηκε να κατέχει ο KAMRUL KAMRUL του 
MOBARIK (σχετ. η αριθμ. 1057/9/3/16/16-01-2013 μηνυτή-
ρια αναφορά του Τμήματος Ασφαλείας Ακροπόλεως προς 
τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών) και δημοσιεύεται 
σύμφωνα με το άρθρο 152 παρ. 5 του ιδίου ως άνω νόμου:

1. Προσδιορίστηκαν οι δασμοί και λοιποί φόροι που 
αναλογούν στο αντικείμενο της λαθρεμπορίας στο συ-
νολικό ποσό των χιλίων τριακοσίων εξήντα τριών ευρώ 
και σαράντα εννιά λεπτών (1.363,49) το οποίο αναλύεται 
ως εξής: Εισαγωγικός Δασμός 143,69 €, Φ.Π.Α. 274,75 € 
και Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 945,05 € (Πάγιος Ε.Φ.Κ. 
651,20 € + Αναλογικός Ε.Φ.Κ. 293,85 €).

2. Επιβλήθηκε στον Kamrul Kamrul του Mobarik και 
της Mafia γεν. το 1989 στο Μπαγκλαντές, αγνώστου δι-
αμονής, με ΑΦΜ 135842519, πολλαπλό τέλος συνολικού 
ποσού τεσσάρων χιλιάδων ενενήντα ευρώ και σαράντα 
επτά λεπτών (4.090,47 €), ήτοι το τριπλάσιο των ανα-
λογούντων στα υπό τα κρίση καπνικά δασμών και φό-
ρων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 150 παρ. 1 
του ν. 2960/2001, το οποίο υπόκειται σε Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 
(2,4%), κατά την είσπραξή του, σύμφωνα με τον Κώδικα 
περί Τελών Χαρτοσήμου.

Κατά της ως άνω καταλογιστικής πράξης, επιτρέπεται 
προσφυγή ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικα-
στηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη 
της δημοσίευσής της στο ΦΕΚ. 

 Ο Προϊστάμενος

ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ   
Ι

 Αριθμ. 236631 (3)
Έγκριση της 197/2017 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Τρίπολης που αφορά την έγκριση 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της μελέτης «Ανα-

θεώρησης Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Κεντρι-

κής Περιοχής Τρίπολης». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες δια-

τάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Το π.δ.  139/2010 (ΦΕΚ  232  Α’) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

4. Την αριθμ. 65590/4736/12.06.2013 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΠΔΕ και Ι με την οποία ορίστηκε ως εισηγήτρια υπηρε-
σία για την έγκριση αποφάσεων συλλογικών οργάνων 
των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης της οδικής κυ-
κλοφορίας.

5. Την αριθμ. 15870/15.05.2017 (ΦΕΚ  250/ΥΟΔΔ/
26.05.2017) υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών και το αριθμ. 118604/29.05.2017 έγγραφο της 

Δ/νσης Διοίκησης της ΑΔ/ΠΔΕΙ περί ανάληψης υπηρε-
σίας του Συντονιστή.

6. Την αριθμ. 130479/12.06.2017 (ΦΕΚ  2113/Β’/
20.06.2017) απόφαση του Συντονιστή της ΑΔ/ΠΔΕΙ για 
τη μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής και ειδικότερα 
την παρ. 3 του άρθρου 7.

7. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 107 Α’), 
όπως έχουν τροποποιηθεί».

8. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

9. Το αριθμ. 15109/19.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Τις διατάξεις του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’) που αφο-
ρά την κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

11. Τις διατάξεις του ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50 Α’) «Τροπο-
ποιήσεις διατάξεων του ΚΟΚ».

12. Τις διατάξεις του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α’) «Ρυθμί-
σεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημο-
σίων Έργων και άλλες διατάξεις», άρθρο 48 περί ρυθμί-
σεων θεμάτων οδικής κυκλοφορίας, όπως αντικαθιστά 
συνολικά το άρθρο 52 του ν. 2696/1999.

13. Το αριθμ. 44836/05.03.2014 έγγραφο της Δ/σης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 52 
του ΚΟΚ».

14. Το αριθμ. 3042/08.10.2011 έγγραφο της ΔΜΕΟ του 
Υπουργείου ΜΕ.ΔΙ. με θέμα «Κοινοποιήσεις στη ΔΜΕΟ, 
των κανονιστικών αποφάσεων των Δημοτικών ή Κοινο-
τικών Συμβουλίων που αφορούν κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις οδών στους Δήμους ή Κοινότητες σύμφωνα με 
το άρθρο 82 του ν. 3463/2006, Κύρωσης Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

15. Τις διατάξεις του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’) «Ρυθμί-
σεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση Ενσω-
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» άρθρο 18 παρ. 11.

16. Τις διατάξεις του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63 Α’) «Παροχή 
υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπο-
ρικά πλοία και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 
52Α που αφορά «Μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας 
στους χερσαίους χώρους λιμένων».

17. Τις διατάξεις του ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α’) «Ανα-
συγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 45 περί «κυ-
κλοφοριακών ρυθμίσεων λιμένων».

18. Την υπουργική απόφαση αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/
31.07.2013 (ΦΕΚ 2302Β’) περί «Εγκρίσεων Τεχνικών Οδη-
γιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περι-
βάλλον για την εφαρμογή τους σε ί) περιοχές σχολικών 
συγκροτημάτων και Ν) περιοχές με αυξημένη κίνηση στα 
πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».
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19. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 52907/28.09.2009 
(ΦΕΚ 2621 Β’) «Ειδικές Ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση 
ατόμων με αναπηρία σε κοινοχρήστους χώρους...».

20. Το αριθμ. 221252/18.09.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘΚΟΡ1Φ-
034) έγγραφο διευκρινήσεων-οδηγιών Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΠΔΕ και Ι που επαναδιατύπω-
σε τα αναφερόμενα στο αριθμ. 2305/82229/22.07.2013 
(ΑΔΑ :ΒΛ9ΑΟΡ1Φ-10Θ) έγγραφο.

21. Την αριθμ. ΔΥΟ/οικ./220/15.01.2015 εγκύκλιο της 
Γενικής Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του 
Υπ.Με.Δι., (ΑΔΑ:Ω37Χ1-2ΥΑ).

22. Το αριθμ. Δ.Ο.Υ.-οικ./2696/Φ.252/18-05-2018 έγ-
γραφο της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) της Γεν. 
Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.ΥΠΟ.ΜΕ.).

23. Την αριθμ. 197/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Τρίπολης αναφορικά με την έγκριση 
της Μελέτης «Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Οργάνωσης 
Κεντρικής Περιοχής Τρίπολης» του θέματος 1 της από 
05.04.2017 συνεδρίασης που αφορά στη λήψη κανονι-
στικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

24. Την αριθμ. 83108/25.04.2017 απόφαση του Τμήμα-
τος Διοικητικού - Οικονομικού Νομού Αρκαδίας για τον 
έλεγχο νομιμότητας της σχετικής απόφασης.

25. Την αριθμ. 18/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποι-
ότητας Ζωής του Δήμου Τρίπολης για την έγκριση της 
Μελέτης «Αναθεώρηση Κυκλοφοριακής Οργάνωσης 
Κεντρικής Περιοχής Τρίπολης».

26. Τα στοιχεία της από 20.02.2017 εγκεκριμένης 
κυκλοφοριακής μελέτης με τα συνοδά της διαγράμ-
ματα, που εκπονήθηκε από τις αρμόδιες τεχνικές 
υπηρεσίες.

27. Τα πρόσθετα στοιχεία που ζητήθηκαν με το αριθμ. 
255231/13-10-2017 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγ-
χου της ΑΔ ΠΔΕ και Ι.

28. Τα πρόσθετα στοιχεία του αριθμ. 271089/
30-10-2017 εγγράφου του Τμήματος Η/Μ Έργων και Συ-
γκοινωνιών του Δήμου Τρίπολης, καθώς και πρόσθετα 
στοιχεία/σχέδια που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο στις 25-09-2018.

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Την έγκριση της κυκλοφοριακής ρύθμισης που πε-
ριλαμβάνεται στην αριθμ. 197/2017 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης για την έγκριση της 
κυκλοφοριακής μελέτης που αφορά την αναθεώρηση 
της Κυκλοφοριακής Οργάνωσης Κεντρικής Περιοχής 
Τρίπολης και πιο συγκεκριμένα:

1. Την κυκλοφοριακή οργάνωση του βασικού οδικού 
δικτύου της πόλης με:

i. Μονοδρόμηση των οδών Βενιζέλου, Γεωργίου Α’ και 
Εθνομαρτύρων με κατεύθυνση από την Οδό Ναυπλίου 
προς την Πλατεία Ανεξαρτησίας.

ii. Μονοδρόμηση των οδών 25ης Μαρτίου (από την 
οδό Ταξιαρχών μέχρι την οδό Τρικόρφων), Ταξιαρχών, 
Αγ. Δημητρίου, Μεταμορφώσεως και Αταλάντης ως 
εναλλακτική διαδρομή του κεντρικού άξονα αντίθετης 
φοράς.

iii. Μονοδρόμηση της οδού Ουάσινγκτων με κατεύ-
θυνση από την Πλατεία Βαλτετσίου προς την Πλατεία 
Γεωργίου Α’.

iv. Μονοδρόμηση των οδών Νικηταρά, Δεκάζου και 
Πελοπίδα με κατεύθυνση από την οδό Εθνομαρτύρων 
προς την Πλατεία Βαλτετσίου.

v. Μονοδρόμηση της οδού Λαμπράκη με κατεύθυνση 
από την Πλατεία Κολοκοτρώνη προς την Περιμετρική 
Οδό.

vi. Μονοδρόμηση της οδού Λαγοπάτη με κατεύθυνση 
από την περιμετρική οδό προς την οδό Ελ. Βενιζέλου.

vii. Μονοδρόμηση των οδών Κύπρου και Χατζηχρή-
στου με κατεύθυνση από την Πλατεία Γεωργίου Α’ προς 
την οδό Σεράγιου.

viii. Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Σεράγιου 
μεταξύ των οδών Δημητρακοπούλου και Παπαρηγο-
πούλου με κατεύθυνση από την οδό Δημητρακοπούλου 
προς την οδό Παπαρηγοπούλου.

ix. Μονοδρόμηση της οδού 28ης Οκτωβρίου με κα-
τεύθυνση από την οδό Οπλ. Σεχιώτη προς την Πλατεία 
Γεωργίου Α’.

x. Μονοδρόμηση του τμήματος της οδού Παπαρηγο-
πούλου μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου και Όθωνος 
με κατεύθυνση από την οδό 28ης Οκτωβρίου προς την 
οδό Όθωνος.

xi. Μονοδρόμηση της οδού Ακαδημίας με κατεύθυν-
ση από την οδό Παπαρηγοπούλου προς την οδό 28ης 
Οκτωβρίου.

2. Διαμορφώσεις βασικών κόμβων του αστικού οδικού 
δικτύου της κεντρικής περιοχής της Τρίπολης

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που εγκρίνονται με την 
παρούσα γίνεται με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να τηρηθούν τα πρακτικά της αριθμ. 197/2017 από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τρίπολης 
και η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή μελέτη με τα συνοδά 
διαγράμματα της που συντάχθηκαν από τη Διεύθυν-
ση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου 
Τρίπολης.

2. Η επί τόπου τοποθέτηση των κατάλληλων πινακίδων 
σήμανσης-διαγράμμισης θα εκτελεστεί με μέριμνα του 
αρμόδιου τμήματος του Δήμου Τρίπολης.

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
πρέπει να επηρεάζουν τις ανάγκες των Ατόμων με Ανα-
πηρία (ΑμεΑ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 
4 της (19) σχετικής υπουργικής απόφασης.

4. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
πρέπει να παρακωλύουν την κυκλοφορία των Μ.Μ. Μ.

5. Τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την παρού-
σα απόφαση ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων 
πινακίδων σήμανσης, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των 
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη 
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

6. Η μη τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων που 
έχουν τεθεί από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με 
την απόφαση αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ανά-
κλησή της.

7. Με την παρούσα απόφαση δε νομιμοποιούνται τυ-
χόν παράνομες ενέργειες.
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8. Με την παρούσα έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της παραλιακής διαδρομής ποδηλατοδρόμου δεν υπο-
καθιστώνται, ούτε αναιρούνται άλλες διατάξεις που τυχόν απαιτούνται για την αδειοδότησή του (π.χ. νομιμοποίη-
ση της χρήσης του χώρου από πολεοδομικής ή άλλης άποψης και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται, εμπράγματα 
δικαιώματα του δημοσίου ή τρίτων κ.λπ.).

Οι Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται η απόφαση αυτή, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την ακριβή 
εκτέλεση των όρων που έχουν τεθεί με αυτή, όσον αφορά σε θέματα αρμοδιότητάς τους.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 64693Τεύχος Β’ 5478/06.12.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64694 Τεύχος Β’ 5478/06.12.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 64695Τεύχος Β’ 5478/06.12.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64696 Τεύχος Β’ 5478/06.12.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 64697Τεύχος Β’ 5478/06.12.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ64698 Τεύχος Β’ 5478/06.12.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 26 Οκτωβρίου 2018

Με εντολή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Γενικός Δ/ντης ΧΩ.ΠΕ.ΠΟ. της ΑΔ/ΠΔΕΙ

Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ    
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*02054780612180012*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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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