
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 
(Β΄ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον 
προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος 
και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρ-
μόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πλη-
ροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών 
(ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέ-
μπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 
(Α΄ 190).

2 Επικαιροποίηση καταλόγου μηχανημάτων, ερ-
γαλείων και οργάνων οπτικού καταστήματος και 
τμήματος φακών επαφής.

3 Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος οδού Γ. Γεν-
νηματά στη Δ.Κ Κρεμαστής της Δ.Ε Πεταλούδων, 
στο Δήμο Ρόδου.

4 Δημοσίευση της αριθμ. 32/2018 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 
του Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας περί μεταβίβα-
σης αρμοδιοτήτων του σε τριμελή επιτροπή.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΠΟΛ. 1090 (1)
Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 

(Β΄ 3477) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον 

προσδιορισμό των ημερομηνιών έναρξης ισχύος 

και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρ-

μόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πλη-

ροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών 

(ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση δυνάμει του άρθρου πέ-

μπτου παρ. 2 δεύτερο εδάφιο του ν. 4428/2016 

(Α΄ 190).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πέμπτου, παρ. 2, δεύτερο εδάφιο του 

ν. 4428/2016 (Α΄ 190) «Κύρωση της Πολυμερούς Συμ-

φωνίας Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή 
Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών και 
διατάξεις εφαρμογής», σε συνδυασμό με τη διάταξη του 
άρθρου πρώτου του ίδιου νόμου και ιδίως το Τμήμα 1 
περίπτ. η’, Τμήμα 3 παρ. 3 και το Τμήμα 7 παρ. 1 περίπτ. 
α’ και παρ. 2.1 της κυρωθείσας με το άρθρο αυτό Πολυ-
μερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ).

β) Του άρθρου 28, παρ. 3 και 6 και του άρθρου 32 παρ. 
1 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του 
ΟΟΣΑ σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 της 
ίδιας Σύμβασης σχετικά με την αμοιβαία διοικητική συν-
δρομή σε φορολογικά θέματα (Σύμβαση), όπως τροπο-
ποιήθηκε με το από 2010 Πρωτόκολλο Τροποποίησής 
της και κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 
του ν. 4153/2013 (Α΄ 116) «Κύρωση της Σύμβασης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονο-
μικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), με τα συ-
ναφή Παραρτήματα Α΄ και Β΄ σχετικά με την αμοιβαία 
διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και του 
Πρωτοκόλλου Τροποποίησης αυτής».

γ) Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμ-
φωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών με-
ταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. ΠΟΛ. 1144/21.9.2017 (Β΄ 3477) υπουργική 
απόφαση «Προσδιορισμός των ημερομηνιών έναρξης 
ισχύος και εφαρμογής της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρ-
μόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφο-
ριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών (ΠΣΑΑ) σε δι-
μερή βάση δυνάμει του άρθρου πέμπτου παρ. 2 δεύτερο 
εδάφιο του ν. 4428/2016 (Α΄ 190)».

3. Την αριθμ. ΠΟΛ. 1078/27.4.2018 (Β΄ 1634) υπουρ-
γική απόφαση με την οποία τροποποιείται η αριθ. ΠΟΛ 
1135/29.8.2017 (Β΄ 3053) υπουργική απόφαση «Καθορι-
σμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων 
Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για 
την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικο-
νομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 
πέμπτου του ν. 4428/2016».

4. Τον από Νοέμβριο 2017 κατάλογο του ΟΟΣΑ με τις 
δικαιοδοσίες που έχουν δεσμευθεί για την αυτόματη 
ανταλλαγή πληροφοριών βάσει του Κοινού Προτύπου 
Αναφοράς (ΚΠΑ) με πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών το 
2017 και το 2018.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την από 7.3.2018 τελευταία αναθεωρημένη Γνωστο-
ποίηση της Ελληνικής Δημοκρατίας δυνάμει του Τμήμα-
τος 7, παρ. 1, περίπτ. στ’ της ΠΣΑΑ προς τη Γραμματεία 
Συντονιστικού Οργάνου του ΟΟΣΑ, σχετικά με τον κα-
τάλογο Δικαιοδοσιών των Αρμοδίων Αρχών ως προς 
τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας 
προτίθεται να θέσει σε ισχύ και να εφαρμόζει την ΠΣΑΑ.

6. Τον κατάλογο της Γραμματείας Συντονιστικού Ορ-
γάνου της Σύμβασης σχετικά με τις Αρμόδιες Αρχές που 
έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ και μεταξύ των οποίων αυτή 
η Συμφωνία είναι σε ισχύ και εφαρμογή (Παράρτημα 
Ε’ της ΠΣΑΑ), όπως δημοσιεύθηκε και αναθεωρήθηκε 
στον ιστότοπο του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Τμήματος 7 παρ. 2.2 της ίδιας Συμφωνίας, σε συνδυασμό 
με τις Γνωστοποιήσεις του Τμήματος 7 παρ. 1 των άλλων 
δικαιοδοσιών, όπως γνωστοποιήθηκαν από τον ΟΟΣΑ 
στην Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας, έως 
την 5.4.2018.

7. Τον από 26.3.2018 κατάλογο της Γραμματείας Συντο-
νιστικού Οργάνου της Σύμβασης σχετικά με το καθεστώς 
των δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση ως 
προς την ημερομηνία έναρξης ισχύος της.

8. Την από 8.3.2018 καταχώριση στον Θεματοφύλακα 
της Σύμβασης της Δήλωσης της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας «Δήλωση ως προς την Ημερομηνία Εφαρμογής για 
Ανταλλαγές Πληροφοριών βάσει της Πολυμερούς Συμ-
φωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή 
Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών», 
δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 28 της Σύμβασης, όπως 
κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του 
ν. 4153/2013 (Α΄ 116), και τις αντίστοιχες Δηλώσεις άλλων 
δικαιοδοσιών που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης έως την 5.4.2018.

9. Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.3.2017 (Β΄ 
968) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 
και Β΄ 372) υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας 
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» και 
την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013 (Β΄ 2417) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», 
όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 
3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

11. Την αριθμ. 1 της 20.1.2016 Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-

γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 
41 του ν. 4389/2016 και την αριθμ. 39/3/30.11.2017 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 
ΑΑΔΕ «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

12. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

13. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

14. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016 (Β΄ 3696) από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονο-
μικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

15. Την εισήγηση της Δ/νσης ΔΟΣ της ΑΑΔΕ ως αρμό-
διας αρχής δυνάμει του άρθρου δεύτερου, παρ. 1 του 
ν. 4428/2016.

16. Την ανάγκη τροποποίησης της αναφερόμενης στο 
σημείο 2 της παρούσας υπουργικής απόφασης, προκει-
μένου να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις ως προς τις νέες 
δικαιοδοσίες με τις οποίες η ΠΣΑΑ τέθηκε σε ισχύ και 
εφαρμογή ή και μεταβολές του έτους αναφορικά με το 
οποίο διενεργείται η πρώτη ανταλλαγή πληροφοριών για 
ορισμένες δικαιοδοσίες, για την ομαλή και απρόσκοπτη 
συνέχιση της εφαρμογής του πλαισίου της αυτόματης 
ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογα-
ριασμών κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με την εισήγηση 
του Διοικητή ΑΑΔΕ στον Υπουργό Οικονομικών δυνά-
μει της διάταξης του άρθρου 14, παρ. 2, περίπτ. γ’ του 
ν. 4389/2016.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε το άρθρο 1 της αριθμ. ΠΟΛ 1144/
21.9.2017 (Β΄ 3477) υπουργικής απόφασης ως ακολού-
θως:

«Άρθρο 1
Ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής 
της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών 
(ΠΣΑΑ) σε διμερή βάση

Οι ημερομηνίες έναρξης ισχύος και εφαρμογής της 
ΠΣΑΑ μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και των Αρμόδιων Αρχών καθεμίας από τις 
άλλες Δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον πίνακα 
του παρόντος άρθρου δυνάμει του Τμήματος 7 παρ. 1 
περίπτ. α’ και 2.1, σε συνδυασμό με το Τμήμα 1 περίπτ. 
η’ και Τμήμα 3 παρ. 3 της ΠΣΑΑ, όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του ν. 4428/2016, ορίζονται ως εξής:
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ 
ΑΡΧΩΝ (ΠΣΑΑ) ΣΕ ΔΙΜΕΡΗ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ

α/α

Ονομασία 
Δικαιοδοσίας 
στην ελληνική 

γλώσσα

Ονομασία 
Δικαιοδοσίας στην 

αγγλική γλώσσα

Ημερομηνία έναρξης 
ισχύος και εφαρμογής 

της ΠΣΑΑ

Έτος αναφορικά 
με το οποίο 

διενεργείται η 
πρώτη

ανταλλαγή
πληροφοριών

1 Ανγκουίλα Anguilla 5 Μαΐου 2017 2016

2 Αργεντινή Αrgentina 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

3 Αυστραλία Australia 22 Δεκεμβρίου 2016 2017

4 Μπαρμπάντος Barbados 21 Δεκεμβρίου 2017 2017

5 Μπελίζε Belize 7 Αυγούστου 2017 2017

6 Βερμούδες Bermuda 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

7 Βραζιλία Brazil 5 Μαΐου 2017 2017

8 Βρετανικές
Παρθένοι Νήσοι British Virgin Islands 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

9 Καναδάς Canada 5 Μαΐου 2017 2017

10 Νήσοι Κάιμαν Cayman Islands 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

11 Χιλή Chile 21 Δεκεμβρίου 2017 2017

12 Κίνα China 7 Αυγούστου 2017 2017

13 Κολομβία Colombia 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

14 Νήσοι Κουκ Cook Islands 1 Ιανουαρίου 2018 2017*

15 Κόστα Ρίκα Costa Rica 7 Αυγούστου 2017 2017

16 Κουρασάο Curaçao 21 Δεκεμβρίου 2017 2017

17 Φερόες Νήσοι Faroe Islands 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

18 Γροιλανδία Greenland 22 Δεκεμβρίου 2016 2017

19 Γκέρνζι Guernsey 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

20 Ισλανδία Iceland 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

21 Ινδία India 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

22 Ινδονησία Indonesia 7 Αυγούστου 2017 2017

23 Νήσος του Μαν Isle of Man 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

24 Ιαπωνία Japan 5 Μαΐου 2017 2017

25 Τζέρζι Jersey 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

26 Νότια Κορέα Korea 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

27 Λίβανος Lebanon 1 Ιανουαρίου 2018 2017*

28 Μαλαισία Malaysia 1 Ιανουαρίου 2018 2017*

29 Mαυρίκιος Μauritius 22 Δεκεμβρίου 2016 2017

30 Μεξικό Mexico 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

31 Μοντσεράτ Montserrat 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

32 Ναουρού Nauru 21 Δεκεμβρίου 2017 2017*

33

Κάτω Χώρες 
(σχετικά με τις 

νήσους Μποναίρ, 
Άγιος Ευστάθιος

και Σάμπα)

Netherlands
(in respect to BQ ISO 

code territories:
the islands of Bonaire,

Sint Eustatius and Saba)

22 Δεκεμβρίου 2016 2016

34 Νέα Ζηλανδία New Zealand 7 Αυγούστου 2017 2017
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35 Νορβηγία Norway 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

36 Πακιστάν Pakistan 1 Ιουλίου 2018 2017*

37 Παναμάς Panama 15 Μαρτίου 2018 2017*

38 Ρωσία Russian Federation 21 Δεκεμβρίου 2017 2017

39 Αγία Λουκία Saint Lucia 1 Απριλίου 2018 2017*

40 Άγιος Βικέντιος και
Γρεναδίνες

Saint Vincent and the
Grenadines 1 Ιανουαρίου 2017 2017

41 Σαμόα Samoa 7 Αυγούστου 2017 2017

42 Σαουδική Αραβία Saudi Arabia 21 Δεκεμβρίου 2017 2017

43 Σεϋχέλλες Seychelles 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

44 Σινγκαπούρη Singapore 7 Αυγούστου 2017 2017

45 Νότια Αφρική South Africa 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

46 Νήσοι Τερκ και
Κάικος

Turks and Caicos
Islands 22 Δεκεμβρίου 2016 2016

47 Ουρουγουάη Uruguay 5 Μαΐου 2017 2017
* Έτος αναφορικά με το οποίο εφαρμόζεται η ανταλλαγή πληροφοριών, βάσει των Δηλώσεων της Ελληνικής 

Δημοκρατίας και της Δικαιοδοσίας δυνάμει της διάταξης του άρθρου 28 παρ. 6 της Σύμβασης.
»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2018

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. Γ1β/ΓΠ/32182 (2)
Επικαιροποίηση καταλόγου μηχανημάτων, ερ-

γαλείων και οργάνων οπτικού καταστήματος και 

τμήματος φακών επαφής.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 971/1979 

(ΦΕΚ 223 Α΄) «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του 
οπτικού και καταστημάτων οπτικών ειδών», όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 949/1981 υπουργική απόφα-
ση (ΦΕΚ 388 Β΄) «Περί όρων, διαδικασίας χορηγήσεως 
άδειας διαθέσεως και εφαρμογής οπτικών φακών επα-
φής», όπως ισχύει.

3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α4β/1492/15.3.1980 απόφαση 
του Υπ. Κοινωνικών Υπηρεσιών.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κωδικο-
ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά όργανα», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α΄) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 148 Α΄), όπως ισχύει.

7. Το άρθρο 77 του ν. 4486/2017 (ΦΕΚ 115 Α΄) «Με-
ταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδα Υγείας, επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας κι 
άλλες διατάξεις».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ 64436/26.5.2011 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1394 Β΄) «Ένταξη της διαδι-

κασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατα-
στημάτων οπτικών ειδών και τμήματος φακών επαφής 
στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και τροποποί-
ηση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Ε/24830/4.12.2003 (ΦΕΚ 1931 
Β΄) “Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών και των αντί-
στοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω 
των ΚΕΠ”», όπως τροποιήθηκε με την αριθμ. Υ3β/ΓΠ/
οικ.35572/24.4.2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
1008 Β΄).

9. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/ΓΠοικ 66381/29.8.2017 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 3247 Β΄) «Βεβαίωση άσκησης επαγ-
γέλματος Οπτικού - Οπτομέτρη».

10. Το με αριθμ. πρωτ. 8775/18.4.2018 έγγραφο της 
Πανελλήνιας Ένωσης Οπτικών και Οπτομετρών.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την επικαιροποίηση του καταλόγου μηχανημάτων, ερ-
γαλείων και οργάνων οπτικού καταστήματος και τμήμα-
τος φακών επαφής, ως ακολούθως:

Α. ΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
• Δύο (2) τροχοί λειάνσεως φακών (ψιλός - χονδρός)
• Διαμάντι χεριού για τη χάραξη των φακών
• Δύο (2) κόφτες φακών
• Ένα (1) τρυπάνι ηλεκτροκίνητο για κατασκευές GRIFF
• Μηχάνημα αυλακώσεων φακών (NYLOR)
• Ένα (1) ηλεκτρικό αερόθερμο
• Ένα (1) αμόνι
• Μία (1) μέγγενη
• Δύο (2) σφυράκια
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• Δύο (2) λίμες (μια σιδερόλιμα και μια για πλαστικά 
και κυτταρινοειδή)

• Έξι (6) λιμίτσες
• Δυο (2) λαβίδες
• Δύο (2) πένσες για μεταλλικούς σκελετούς
• Τρία (3) κατσαβίδια
• Ένα (1) φακόμετρο (εσωτερικής ανάγνωσης ή ηλε-

κτρονικό)
• Υποδεκάμετρα
• Σφαιρόμετρο
• Παχύμετρο
• Σετ με βίδες για μεταλλικούς και πλαστικούς σκελε-

τούς
Β. ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ:
• Σχισμοειδής λυχνία
• Κερατόμετρο ή διαθλασοκερατόμετρο ή τοπογρα-

φικό
• Πίνακας μέτρησης οπτικής οξύτητας
(φωτεινό οπτότυπο ή προβολέας οπτότυπο ή οθόνη 

LCD με πίνακες οπτότυπου)
• Χιαστοί κύλινδροι Jackson
• Σκιασκόπειο
• Κασετίνα δοκιμαστικών φακών και δοκιμαστικός 

σκελετός ή φορόπετρο
• Τεστ στερεοσκοπικής δράσης
• Πίνακες Ishihara (τεστ χρωματικής αντίληψης)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαΐου 2018 

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

Αριθμ. 29029/MOE (3)
Έγκριση μονοδρόμησης τμήματος οδού Γ. Γεν-

νηματά στη Δ.Κ Κρεμαστής της Δ.Ε Πεταλούδων, 

στο Δήμο Ρόδου.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση, 

Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

• Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

• Του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

• Των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999 
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», 
όπως ισχύουν.

• Tης πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
6.2.2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6.2.2015) και το άρθρο 56 του 
ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14.4.2014) περί άσκησης κα-
θηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 

σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α΄/11.5.2015).

• Τις υπ’ αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 απο-
φάσεις του Δ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας, αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφορια-
κών και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για 
τις οδούς αρμοδιότητάς τους.

• Το αριθμ. πρωτ. 15109/13.5.2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσε-
ων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα 
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ-
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».

• Της αριθμ. πρωτ οικ. 53774/6893/1.10.2013 απόφα-
σης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνι-
κού Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης 
αποφάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών 
ρυθμίσεων.

• Της υπ’ αριθμ. 14192/15.5.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./
26.5.2017) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της 
A.Δ. Αιγαίου.

• Της με ΑΠ 32950/6.6.2017 (με ΑΔΑ 65ΦΟΡ1Ι-1ΣΨ 
και ΦΕΚ 2034/Β΄/2017) απόφασης του Συντονιστή ΑΔ 
Αιγαίου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και πα-
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγρά-
φων «Με εντολή Συντονιστή» στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής 
Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και 
στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».

2. Την υπ’ αριθμ. 260/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:6Δ70Ω1Ρ-8Μ7), την εισήγηση 
και την υπ’ αριθμ. 16/9956/15.2.2018 θεωρημένη μελέτη 
από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του 
Δήμου Ρόδου.

3. Το αριθμ. πρωτ. 22813/18.4.2018 έγγραφο του Τμή-
ματος Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Δ/νσης Διοι-
κητικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με 
το οποίο η υπ’ αριθμ. 260/2018 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου είναι νομοτύπως ληφθείσα.

4. Το αριθμ. πρωτ. 16/29804/16.5.2018 έγγραφο με συ-
μπληρωματικά στοιχεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
και Υποδομών του Δήμου Ρόδου.

5. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 
260/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 
προκαλείται δαπάνη ύψους διακοσίων (200,00) € που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του 
Δήμου Ρόδου και συγκεκριμένα τον Κ.Α 30-73260003 με 
τίτλο «Σήμανση οδικού δικτύου κατ’ εφαρμογή κανονι-
στικών αποφάσεων και Κ.Ο.Κ.», αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη μονοδρόμηση τμήματος της οδού Γ. 
Γεννηματά στη Δ.Κ Κρεμαστή της Δ.Ε Πεταλούδων στο 
Δήμο Ρόδου, από την επαρχιακή οδό Ικάρων (σημείο Α) 
έως και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Κρεμαστής (σημείο Β) 
με την αυτή κατεύθυνση με την τοποθέτηση κατάλληλης 
κατακόρυφης σήμανσης στις θέσεις (i,ii) με ενδεικτικές 
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 όπως παρακάτω:
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ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ‘87

Α 869417 4036865

Β 869653 4036803

ΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ‘87

i Ρ-7 869654 4036804

ii Ρ-7 869652 4036801
, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, 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 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. 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.

5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την 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 αναγράφονται 
στην εισήγηση και θεωρημένη μελέτη από την Διεύθυν-
ση Τεχνικών Έργων και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, 
βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας έως υλοποίησης 
των εν λόγω ρυθμίσεων, οι απαραίτητες σημάνσεις, η 
ενημέρωση των πολιτών που άπτονται των παραπάνω 
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων καθώς και η υλοποίηση αυ-
τών, αποτελούν μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.

Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές 
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτω-
ση γνωμοδοτήσεις (π.χ Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και 
αδειοδοτήσεις.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πειραιάς, 17 Μαΐου 2018

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ

Αριθμ. 2535 (4)
Δημοσίευση της αριθμ. 32/2018 απόφασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρη-

σης Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) 

του Δήμου Κατερίνης Ν. Πιερίας περί μεταβίβα-

σης αρμοδιοτήτων του σε τριμελή επιτροπή.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 280 και 283 παρ. 4 του 

ν. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8.6.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 ν. 1069/1980 (ΦΕΚ 
191/Α΄) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων 
Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31.7.2017) και ισχύει 
σήμερα.

4. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α΄/13.7.2010) 
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 εδ. κδ΄ του 
ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/Α΄/2006) «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του άρθρου 28 παρ. 1 και 28Α του 
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρο-
νική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες 
διατάξεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του π.δ. 142/23.12.2010 
(ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

10. Την αριθμ. 14138/15.5.2017 απόφαση Υπουργού 
Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26.5.2017) περί διορισμού 
Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονί-
ας - Θράκης.

11. Το αριθμ. 10125/17.4.2018 έγγραφο του Δήμου 
Κατερίνης, με το οποίο υποβλήθηκε η αριθμ. 32/2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κα-
τερίνης (ΔΕΥΑΚ) του Δήμου Κατερίνης για δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Την αριθμ. 191/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Κατερίνης, με την οποία εγκρίθηκε η 
αριθμ. 32/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης 
(ΔΕΥΑΚ) του Δήμου Κατερίνης.

13. Το γεγονός ότι, με την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
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της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερίνης ή του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Τη δημοσίευση της αριθμ. 32/2018 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.) του Δή-
μου Κατερίνης, η οποία έχει ως εξής:

«Θέμα: Λήψη απόφασης για μεταβίβαση αρμοδιοτή-
των σε τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 ν. 1069/1980.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις αριθμ. 751/2017 και 98/2018 αποφάσεις του Δη-

μοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κατερίνης περί ορισμού 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Κατερί-
νης (ΔΕΥΑΚ) για το έτος 2018.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 1069/1980.
3. Το άρθρο 19 του Κανονισμού Ύδρευσης της 

Δ.Ε.Υ.Α.Κ., αποφασίζει ομόφωνα:
Ορίζει την παρακάτω τριμελή Επιτροπή, αποτελού-

μενη από τους:
1) Τον Φώτιο Δρούγκα του Αθανασίου (Α.Δ.Τ.: 

ΑΜ 874270), τακτικό μέλος, ως Πρόεδρο, με αναπλη-
ρωτή τον Αλέξανδρο Καλτσίδη του Κυριάκου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 839010),

2) Τον Γεώργιο Γαβρίδη του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΖ 818461), τακτικό μέλος, ως Αντιπρόεδρο, με ανα-
πληρώτρια την Παρθένα Μακρίδου του Ιωάννη (Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 838256),

3) Τον Λάζαρο Γκόλτσιο του Κων/νου (Α.Δ.Τ.: Χ 958462), 
τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Πρίντζιο 
του Βασιλείου (Α.Δ.Τ.: ΑΖ 322257).

Έργο της επιτροπής είναι η εξέταση αιτήσεων - ενστά-
σεων των καταναλωτών με κάθε είδους περιεχόμενο, 
που αφορούν τη χρέωση στους λογαριασμούς ύδρευ-
σης - αποχέτευσης, οι οποίες θα συνοδεύονται από σχετι-
κή έκθεση - γνωμάτευση του αρμοδίου υπαλλήλου. Στις 
ειδικές περιπτώσεις που θα αδυνατεί να λάβει ομόφωνη 
απόφαση ή θα κρίνει ότι κάποια αίτηση - ένσταση πρέπει 
να εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα παραπέ-
μπει τις αιτήσεις - ενστάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο 
της Επιχείρησης.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Κατερίνη, 17 Μαΐου 2018 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ21636 Τεύχος Β’ 1982/01.06.2018

*02019820106180008*

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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