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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019.

2

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με
την 89/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Αγ. Παρασκευής.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 52316
(1)
Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 22 της υποπαρ. Γ3 της παρ. Γ΄ του άρθρου
2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως η ανωτέρω παρ. 22 τελικά αντικαταστάθηκε
με το άρθρο 51 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) και εν συνεχεία
τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80),
β) του π.δ/τος 133/2016 (Α΄ 242) «Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας», ιδίως των
άρθρων 2, 4, 5, 6, 7 και 8,
2. Την αριθ. 28761οίκ/19-5-2017 (Β΄ 1779) απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Κανονισμό Λειτουργίας της
Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας,
3. Την αριθ. 28767/19-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 238 ΑΔΑ:
Ω0ΟΖΩ-ΝΣΞ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό
Προέδρου και μελών της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 51477/
30-6-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 323, ΑΔΑ:69Δ5Ω-Π91) και 35222/
17-5-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 315, ΑΔΑ: 6ΕΠ3Ω-79Η) όμοιες αποφάσεις,
4. Την αριθ. 35228/7-6-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 360, ΑΔΑ:
6ΡΔΔΩ-ΝΔΖ) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δι-
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αφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον ορισμό
Προέδρου και μελών της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 6 του π.δ/τος. 133/2016 (Α΄ 242),
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Προκηρύσσουμε γραπτές πανελλήνιες εξετάσεις υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας έτους 2019, οι
οποίες θα διενεργηθούν στην Αθήνα, το Σάββατο 16
Νοεμβρίου 2019.
Όσοι επιθυμούν τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό
οφείλουν μέχρι και την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019,
να καταθέσουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους με
την ένδειξη προς την Επιτροπή Εξετάσεων για τον διαγωνισμό υποψήφιων διαχειριστών αφερεγγυότητας, στο
Τμήμα Γραμματείας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ισόγειο, γραφείο 58, οδός Μεσογείων 96, Τ.Κ. 11527, Αθήνα,
ή να τα αποστείλουν στην ίδια διεύθυνση ταχυδρομικώς,
με συστημένη επιστολή. Πέραν των δικαιολογητικών, οι
υποψήφιοι οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάψουν στην αίτησή τους τη συνημμένη στην παρούσα
προκήρυξη δήλωσης συγκατάθεσης συλλογής, τήρησης
και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.
Η εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ταχυδρομικώς αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Στη
σχετική αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικά:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοτυπία τίτλων σπουδών.
3. Πιστοποιητικό ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο των υποψηφίων τα κωλύματα που αναφέρονται
παρακάτω στην υποπαράγραφο β).
5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας.
6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
7. Πιστοποιητικό άσκησης επαγγέλματος.
8. Βεβαίωση από τη γραμματεία πτωχεύσεως περί
άσκησης καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή, όπου
απαιτείται.
9. Διπλότυπο είσπραξης από τη ΔΟΥ ποσού ύψους
εκατό (100) ευρώ που θα πιστωθεί στον ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία» και στο οποίο θα αναγράφεται
το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία
«Συμμετοχή στο διαγωνισμό υποψηφίων διαχειριστών
αφερεγγυότητας έτους 2019 ή eπαράβολο, ύψους εκατό
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(100) ευρώ, με κωδικό τύπου 8409 και ονομασία «Συμμετοχή στις εξετάσεις για το Μητρώο διαχειριστών αφερεγγυότητας».
10. Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτουν
κατ' ελάχιστον, πληροφορίες σχετικά με το ονοματεπώνυμο, την επαγγελματική διεύθυνση, την ηλεκτρονική
διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου
καθώς και την επωνυμία, τη διεύθυνση, την ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρίας στην οποία απασχολείται ή
με την οποία συνδέεται ως μέτοχος ή εταίρος ή μέλος
διοίκησης ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο.
Προϋπόθεση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι η επί
πενταετία τουλάχιστον άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος ή αυτού του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή του
λογιστή φοροτεχνικού Α' τάξεως.
Τα πρόσωπα που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις εγγράφονται στη βαθμίδα Β' του Μητρώου του άρθρου 8 του π.δ. 133/2016. Για την απευθείας εγγραφή
στη βαθμίδα Α' του Μητρώου, εκτός από τη συμμετοχή
στις εξετάσεις, απαιτείται η άσκηση ενός εκ των ως άνω
επαγγελμάτων για δέκα (10) τουλάχιστον έτη και η αποδεδειγμένη άσκηση καθηκόντων συνδίκου ή εκκαθαριστή σε τουλάχιστον τρεις υποθέσεις.
Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος όσοι:
α) Είναι διοικητικοί υπάλληλοι του δημοσίου και των
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή υπάλληλοι των
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης οιουδήποτε βαθμού,
β) Έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε κακούργημα ή για τα πλημμελήματα κατά της
ιδιοκτησίας, των περιουσιακών δικαιωμάτων, της παραβίασης απορρήτων, σχετικά με την υπηρεσία, την
απονομή της δικαιοσύνης, περί τα υπομνήματα και το
νόμισμα καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από
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εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας, της φοροδιαφυγής, των άρθρων
29 και 30 του ν. 3340/2005 και του άρθρου 44 του
ν. 3959/2011.
γ) Έχουν στερηθεί των πολιτικών δικαιωμάτων τους ή
δ) Έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, πλήρη ή
μερική, κατά το άρθρο 1676 του Αστικού Κώδικα.
Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί
σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται
οι διατάξεις του π.δ. 38/2010.
Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους.
Όσοι δεν γίνουν δεκτοί στο διαγωνισμό, θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη σχετική
απόφαση της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 6 του
π.δ/τος 133/2016.
Με τον ίδιο τρόπο θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι, σε
περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή αιτήσεων θεραπείας
κατόπιν σχετικής απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης
Αφερεγγυότητας.
Οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται γραπτώς στα εξής γνωστικά αντικείμενα: αστικό δίκαιο (γενικές αρχές, ενοχικό,
εμπράγματο), εμπορικό δίκαιο (γενικό εμπορικό, δίκαιο
εταιρειών, πτωχευτικό), γενικές αρχές λογιστικής και φορολογίας επιχειρήσεων.
Το αναλυτικό πρόγραμμα των εξετάσεων και ο τόπος
διεξαγωγής τους θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο χρόνο
και θα αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης (www.ministryofjustice, gr). Στον ίδιο
διαδικτυακό τόπο, θα αναρτηθούν πίνακες επιτυχόντων
και αποτυχόντων. Η αναζήτηση στους ανωτέρω πίνακες
θα γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης των
υποψηφίων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους.
Διευκρινίσεις παρέχονται στο τηλέφωνο 213.130.7072.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ
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Αριθμ: 67270/508/2019
(2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την 89/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγ. Παρασκευής.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.06.2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2503/1997
(ΦΕΚ 107/Α΄/30.05.1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α'/2015) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α'/2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».
4. Το άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ.
9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).
5. Το άρθρο 34 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/23.03.1999)
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48, παρ.
9 του ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17.12.2014).
6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23-03-1999), περί Δημοσίευσης Αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
7. Τις διατάξεις του π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ.
228/Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής» όπως ισχύει.
8. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.04.2005)
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα».
9. Η υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2621/Β/2009) «Ειδικές
ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών».
10. Την αριθμ. 15869/15-05-2017 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 250/Υ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017) με την
οποία ο Σπυρίδων Κοκκινάκης διορίστηκε στη θέση του
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
11. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 Αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
12. Το αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγγραφο
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.Τ.Α.
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».
13. Την αριθμ. οικ. 47601/17682/8-6-2017 (ΦΕΚ 2056/
Β'/14-06-2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμέ-
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νης Διοίκησης Αττικής περί μεταβίβασης δικαιώματος
υπογραφής.
14. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
15. Την αριθμ. πρ. οικ. 47870/39280/10-09-2013 (ΑΔΑ:
ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση
αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης
αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α
του ν. 2696/1999».
16. Την αριθμ. πρ. οικ. 22769/12259/19-03-2015 (ΑΔΑ:
7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και λήψης αποφάσεων
αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999».
17. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αριθμό πρωτ.
30595/8725/2019 που έλαβε αριθμ. πρ. 54917/390/2019
και με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, απόφαση με αρ. 89/2019 του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αγ. Παρασκευής, που αφορά σε κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις, με τα συνημμένα έγγραφα και σχέδιο.
18. Το αριθμ. πρωτ. 19454/2019 έγγραφο του Δήμου
Αγ. Παρασκευής προς την Υπηρεσία μας που έλαβε
67270/508 και με το οποίο εστάλησαν στοιχεία που αφορούν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αριθμ. 89/2019
του Δ.Σ. του Δ. Αγ. Παρασκευής.
19. Την Τεχνική Έκθέση, της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δ. Αγ. Παρασκευής βάσει της οποίας ελήφθη η αριθμ.
8/2019 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις της αριθμ. απόφασης 89/2019 του
Δ.Σ. του Δ. Αγ. Παρασκευής.
20. Την αριθμ. 89/2019 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
Αγ. Παρασκευής, με τις οποίες εγκρίνονται, οι υπόψιν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τα συνημμένα της.
21. Το γεγονός ότι, από την υλοποίηση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που προκύπτουν από την παρούσα
απόφαση, όπως προκύπτει από το (18) σχετικό έγγραφο
του Δ. Αγ. Παρασκευής επιβαρύνεται ο προυπολογισμός
του Δήμου Αγ. Παρασκευής καθώς το αντίστοιχο έργο
θα ενταχθεί στην τρέχουσα εργολαβία «Συντηρήσεις
επισκευές έργων οδοποιίας έτους 2017» Α.Μ. 99/2017,
με διάρκεια 24 μήνες και προυπολογισμού 601.400,00
Ευρώ με Κ.Α. 30.7333.40.
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου
Αγ. Παρασκευής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση της σημειακής διαπλάτυνσης του πεζοδρομίου στο Ο.Τ. 82, στη συμβολή των οδών Ψαρών και
Σαλαμίνος όπως φαίνεται στο συνοδευτικό, της παρούσας, σχέδιο.

Τεύχος B’ 3169/12.08.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Με ευθύνη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγ.
Παρασκευής να τοποθετηθεί η κατάλληλη κατακόρυφη
σήμανση για την υλοποίηση της εγκρινόμενης με την
παρούσα κυκλοφοριακής ρύθμισης.
2. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
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δων 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.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης 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 αναγράφονται
στην Τεχνική - Εισηγητική Έκθεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Αγ. Παρασκευής, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγ.
Παρασκευής .
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Η παρούσα απόφαση με το σχέδιο του (17) σχετικού, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Ιουλίου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3169/12.08.2019

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.

*02031691208190008*

