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1

Τροποποίηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4
(ΣΤ)΄ (Β΄ 1983/14-8-2013) κοινής απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα
των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος
εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1
του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων
υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της
εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και
του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών
των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του
περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και
του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης
των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική
δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αριθμ. Οικ.21904/56/ Φ113
(1)
Τροποποίηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4
(ΣΤ)΄ (Β΄ 1983/14-8-2013) κοινής απόφασης του
Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός
απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και
ικανότητα των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του
συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών
της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των
εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των
μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου
και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών
καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον
Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Μετοχικού
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για το
έτος 2018.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

3

Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για
την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής
Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

4

Επιβολή πολλαπλών
GENTIAN του FATMIR.

5

Εφαρμογή μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με θέμα «Επικαιροποίηση της ελεγχόμενης
στάθμευσης σε οδούς του κέντρου του Δήμου
Καβάλας» σύμφωνα με την αριθμ. 826/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

6

Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης - Κατάργηση της απόφασης
ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1-16 του ν. 3982/2011
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 228
παρ. 1-6 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και με την υποπαράγραφο 23 του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ιδίως δε το άρθρο 5
παρ. 7 του νόμου αυτού.
2. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
3. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
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λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 208).
4. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄180).
5. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).
6. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).
7. Την αριθμ. Y197/16.11.2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β΄ 3722), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την αριθμ. 201408/Υ1/25.11.2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Δημήτριο
Μπαξεβανάκη» (Β΄ 3818).
9. Το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) «Καθορισμός ειδικοτήτων
για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού
μηχανημάτων τεχνικών έργων, καθορισμός κριτηρίων
για την κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και
ομάδες, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και
προϋποθέσεων για την άσκηση της επαγγελματικής αυτής δραστηριότητας από φυσικά πρόσωπα και άλλες
ρυθμίσεις», ιδίως δε τα άρθρα 2 και 10 αυτού.
10. Την αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)‘/2013 κοινή
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτήσεων
για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα των μελών
των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του
ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των
υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011
και των εξεταστικών επιτροπών, του τρόπου και των
αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων,
της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του
περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των
εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης των εξεταστικών επιτροπών από
τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και
Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου»
(Β’ 1983), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 2665/17/Φ113/2016
(ΦΕΚ 68/Β΄/2016) και ισχύει.
11. Την απόφαση αριθμ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄
(Β’ 519/6-3-2013) του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
«Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και
ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των
υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το
π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες
που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του προεδρικού αυτού
διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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12. Τη μη διαθεσιμότητα επαρκών στοιχείων των μηχανημάτων έργου της 5ης ειδικότητας η οποία καθιστά
αδύνατη τη διενέργεια σχετικών εξετάσεων στην Επικράτεια καθώς και την ανάγκη διενέργειας εξετάσεων
για την ειδικότητα αυτή.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4
(ΣΤ)΄ (Β΄ 1983/14-8-2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία,
αμεροληψία και ικανότητα των μελών των εξεταστικών
επιτροπών του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ.
1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 και των εξεταστικών
επιτροπών, του τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για
τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της
διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστήριξης
των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική δραστηριότητα του
χειρισμού μηχανημάτων έργου», όπως τροποποιήθηκε
με την κοινή υπουργική απόφαση 2665/17/Φ113/2016
(ΦΕΚ 68/Β΄/2016) και ισχύει, ως εξής:
Άρθρο 1
Α. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 16 ως
εξής:
«Άρθρο 16
1. Εάν ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία 1 των
εξεταζομένων σύμφωνα με την αρίθμηση των πινάκων
Β9, Β10 της ειδικότητας 5 και εφόσον υποβάλει την αίτησή του με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις
31/12/2020, δίνεται η δυνατότητα, η κατά περίπτωση
ομάδας Α ή Β, άδεια της 5ης Ειδικότητας που εκδίδεται
σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις
στο «ΜΕΡΟΣ 2 - ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» της παρούσας,
να αφορά στα επιμέρους μηχανήματα έργου (ΜΕ) από τα
οριζόμενα στους πίνακες Β9 ή Β10 για τα οποία ο ως άνω
υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο πρακτικό μέρος.
Προκειμένου για τη λήψη της σχετικής άδειας πρέπει, σε
κάθε περίπτωση ο ως άνω υποψήφιος να έχει εξεταστεί
επιτυχώς και στο θεωρητικό μέρος της ειδικότητας 5.»
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. Οικ. 10169/
639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)΄ (Β΄ 1983/14-8-2013) κοινή υπουργική
απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. οικ. 2665/17/Φ113/2016 (ΦΕΚ 68/
Β΄/2016) και ισχύει.
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018
Οι Υπουργοί

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας
και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 61747/Δ1/19313/2017
(2)
Υπερωριακή εργασία υπαλλήλων του Μετοχικού
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) για το
έτος 2018.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,
β) της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4024/2011
(ΦΕΚ 226 Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει,
γ) της παρ. Γ3 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012
(ΦΕΚ 41 Α΄) «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των
Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας»
και άλλες διατάξεις»,
δ) του π.δ. 422/1981 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων
διατάξεων»,
ε) του άρθρου 48 του ν. 4387/2017 (ΦΕΚ 85 Α΄) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση
ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και
άλλες διατάξεις»,
στ) του π.δ. 94/2011 (ΦΕΚ 225 Α΄) «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.)», όπως τρο-
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ποποιήθηκε με την αριθμ. 874/12-01-2017 (ΦΕΚ 42 Β΄)
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ,
ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄),
η) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α΄),
θ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).
2. Την αριθμ. οικ.44549/Δ9.12193/08-10-2015
(ΦΕΚ 2169 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ.: 54051/Δ9.14200/
22-11-2016 (ΦΕΚ 3801 Β΄) και αριθμ. οικ. 59285/18416/
12-12-2017 (ΦΕΚ 4503 Β΄) αποφάσεις του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
3. Την απόφαση που ελήφθη κατά την 56η/22-12-2017
συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΜΤΠΥ.
4. Την έκτακτη και εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού του Μ.Τ.Π.Υ.
για τη διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων απονομής μερίσματος και αιτήσεων αναθεώρησης μερίσματος από
την αυτόματη διαδικασία, για τον έλεγχο των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ταμείου και την είσπραξη
ληξιπρόθεσμων οφειλών και απαιτήσεων, στο πλαίσιο
της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4387/2016.
5. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την
απόφαση αυτή ανέρχεται στο ποσό των 142.000,00 €
περίπου και θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση
ποσού στον προϋπολογισμό του Ταμείου έτους 2018
(ΚΑΕ 0261, 0561, 0565 και 0566).
6. Την αριθμ. 2357/98/26-01-2018 εισήγηση της
Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται η καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), για το έτος 2018 και συγκεκριμένα
για εκατόν πέντε (105) υπαλλήλους, είκοσι πέντε χιλιάδες
διακόσιες (25.200) ώρες, για εργασία που θα παρέχεται
από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μετά το πέρας του
ωραρίου και μέχρι τις 22:00. Οι ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν
τις εκατόν είκοσι (120) ανά υπάλληλο ανά εξάμηνο.
Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου
και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών που θα
πραγματοποιούνται κατά μήνα γίνεται με απόφαση των
τριών προϊσταμένων Διευθύνσεων του ΜΤΠΥ.
Η εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και ο
αριθμός των πραγματοποιηθεισών ωρών θα βεβαιώνεται εγγράφως από τους προϊσταμένους των τριών
Διευθύνσεων του ΜΤΠΥ.
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Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31-12-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υφυπουργός
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 2242.7-2.1/13960/2018
(3)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Κανονισμού για
την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου τρίτου του
ν. 4078/2012 «Κύρωση της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (Α΄ 179),
β. του άρθρου 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 102),
γ. του ν.δ. 399/1947 «Περί κυρώσεως Πράξεως τροποποιήσεως του Καταστατικού Χάρτου (Συντάγματος) της
Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας» (Α΄ 183),
δ. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
ε. των άρθρων 1, 22, 28 του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),
στ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114),
ζ. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116, διόρθ. σφαλμ. Α΄ 121),
η. του π.δ. 124/ 2016 «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 209),
θ. του π.δ. 125/ 2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),
ι. του π.δ. 142/ 2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 181),
ια. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
ιβ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148, Διόρθ.σφαλμ. Α΄ 162),
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ιγ. της αριθμ. Υ25/2015 απόφασης Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας Παύλο Πολάκη» (Β΄ 2144).
2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Μετά την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,
ο οποίος εγκρίθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση
αριθμ. 3522.2/08/2013 (Β΄ 1671), όπως τροποποιήθηκε
- συμπληρώθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις
αριθμ. 4337.6/03/2014 (Β΄ 2491), 2242.7-2.1/76408/2016
(Β΄ 2876) και 2242.7-2.1/5625/2017 (Β΄ 159) (εφεξής κανονισμός), προστίθεται παράγραφος 4α ως ακολούθως:
«4α. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3, οι πλοιοκτήτες λαμβάνουν μέτρα ώστε να
παρέχεται στους ναυτικούς πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού σύστημα καταβολής αποδοχών τους,
συμπεριλαμβανομένης προκαταβολής, έναντι τμηματικής καταβολής και εξόφλησης, αποκλειστικώς στους
τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών στους οποίους είναι
δικαιούχοι. Η καταβολή αυτή γίνεται με οποιονδήποτε
πρόσφορο τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης
ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παροχών υπηρεσιών
πληρωμών.».
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 7 του κανονισμού
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Με μέριμνα του πλοιάρχου τηρούνται επί του πλοίου στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή των παραγράφων
2, 3, 4 και 4α, ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση που
ζητηθούν από αρμόδιες αρχές.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 21 Φεβρουαρίου2018
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
Ι

(4)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον MULLAJ
GENTIAN του FATMIR.
Με την αριθμ. 4/08-12-2017 καταλογιστική πράξη του
Διευθυντή του Τελωνείου Καλαμάτας, επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος συνολικού ποσού δεκατριών χιλιάδων πε-
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ντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών
(13.559,82) πλέον Τ.Χ. +Ο.Γ.Α. 2,4% (13.559,82 x 2,4%)
τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και σαράντα τεσσάρων
λεπτών (325,44). Σύνολο δέκα τρεις χιλιάδες οκτακόσια
ογδόντα πέντε ευρώ και είκοσι έξι λεπτά (13.885,26) €.
Από το ποσό αυτό ήτοι τέσσερες χιλιάδες πεντακόσια
δέκα εννέα ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (4.519,94 €)
πλέον Τ.Χ. + ΟΓΑ 2,4% = 108,48 €, σύνολο τέσσερες χιλιάδες εξακόσια είκοσι οκτώ ευρώ και σαράντα δύο λεπτά
(4.628,42 έχουν καταλογιστεί στον MULLAJ GENTIAN
του FATMIR και της NADIRE, γεν. 09-11-1971 στα Τίρανα
Αλβανίας, κάτοχος του αριθμ. BD9797749 διαβατηρίου
εκδ. 10-03-2014 από τις Αλβανικές αρχές, αγνώστου διαμονής, για παράβαση υπό την έννοια των διατάξεων
της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 2960/2001 «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» η οποία προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 119Α παρ. 2, 150, 155
και επόμενα του ίδιου ως άνω νόμου. Κηρύξαμε αυτόν
αλληλέγγυα υπόχρεο για την καταβολή του συνόλου του
επιβληθέντος πολλαπλού τέλους ποσού δεκατριών χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα εννέα ευρώ και ογδόντα δύο
λεπτών (13.559,82) πλέον Τ.Χ. + Ο.Γ.Α. 2,4% (13.559,82 x
2,4%) = (325,44) € και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 5
του άρθρου 152 του ν. 2960/2001.
Ο Προϊστάμενος του Τελωνείου
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΒΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 181
(5)
Εφαρμογή μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με θέμα «Επικαιροποίηση της ελεγχόμενης
στάθμευσης σε οδούς του κέντρου του Δήμου
Καβάλας» σύμφωνα με την αριθμ. 826/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2503/1997 (ΦΕΚ Α΄ 107/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα το
αρθρ. 186, παράγ. ΣΤ, εδάφιο 18.
3. Το π.δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.».
4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/2015 και ΦΕΚ 21/Α΄/21-2-2016) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και
άλλες διατάξεις» περί Συντονιστή της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης.
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5. Την αριθμ. 14138 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./26-5-2017 ΑΔΑ: ΩΩ09465ΧΘ7-ΗΜΞ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου ως συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης».
6. Την αριθμ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΚ 35748/30-5-2017)
απόφαση του Συντονιστή της Α.Δ.Μ.Θ. «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές σε οργανικές μονάδες
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης
και παροχή και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής
πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους
προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
7. Την αριθμ. 54218/11-07-2013 απόφαση Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού περί κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων» (ΑΔΑ: ΒΛ4ΙΡ1Υ-ΠΔΙ).
8. Το ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 του
ν. 3082/2001, το άρθρο 46 του ν. 3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και το άρθρο 48 του
ν. 4313/2014.
9. Το αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων».
10. Την αριθμ. ΔΟΥ 220/15-1-2015 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την εκτέλεση έργων στο
οδικό δίκτυο της χώρας-Εφαρμογή των διατάξεων του
άρθρου 52 του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.)…».
11. Την τεχνική προδιαγραφή σήμανσης, εκτελούμενων έργων σε οδούς εντός και εκτός κατοικημένων
περιοχών, όπως εγκρίθηκε με την ΔΙΠΑΔ/οκ/502/
1 -7-2003 απόφαση Υφυπουργού ΠΕΧ.ΧΩ.Δ.Ε. και την
αριθμ. απόφαση ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 «Έγκριση 1) Οδηγιών μελετών οδικών έργων κατακόρυφης σήμασνης
αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ-ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και
οδηγιών σήμανσης εκτελούμενων έργων (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ)»
(ΦΕΚ 905/Β΄/20-5-2011 ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων.
12. Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων …».
13. Το αριθμ. 26.020/2017/11-1-2018 έγγραφο του
Τ.Δ.Ο. Ν. Καβάλας, με το οποίο διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας την αριθμ. 826/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Καβάλας, την αριθμ. 182/2017 απόφαση της
Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας του Δήμου Καβάλας και
104/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Καβάλας και άλλα σχετικά έγγραφα και μας γνωρίσει ότι η 826/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας είναι νόμιμη. (απ ΔΙΠΕΧΩΣ 181/15-1-2018)
14. Την αριθμ. 826/2017 (ΑΔΑ: 6ΕΡΒΩE6-ΟΞ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας για την «Έγκριση πρακτικού 115ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας».

9326

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

15. Την αριθμ. 182/2017(ΑΔΑ: ΩΒΤ4ΩΕ6-ΡΜ1) απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας σχετικά με
την Έγκριση Πρακτικού 115ης Συνεδρίασης Επιτροπής
Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
16. Την αριθμ. 104/2017 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΚΙ6ΩΕ6-Ο78)
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας με
θέμα την έγκριση πρακτικού 115ης Συνεδρίασης Επιτροπής Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας
17. To αριθμ. 115/21-116-2017 πρακτικό της Επιτροπής
Κυκλοφορίας και Προσβασιμότητας.
18. H Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας με θέμα
«Επικαιροποίηση της ελεγχόμενης στάθμευσης σε οδούς
του κέντρου του Δήμου Καβάλας» όπως αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την εν λόγω υπηρεσία.
19. Το από Νοέμβριο 2017 ΣΧΕΔΙΟ 1 της πολιτικού
μηχανικού Βασιλική Δαγκλή όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Καβάλας.
20. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται, με την παρούσα,
δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Την εφαρμογή της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με θέμα «Επικαιροποίηση της ελεγχόμενης στάθμευσης σε οδούς του κέντρου του Δήμου Καβάλας», όπως
αυτή συντάχθηκε, ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από τη
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας
και απεικονίζεται στο από Νοέμβριο 2017 ΣΧΕΔΙΟ 1 της
πολιτικού μηχανικού Βασιλικής Δαγκλή, όπως ελέγχθηκε
και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου Καβάλας, σύμφωνα με την αριθμ. 826/2017
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
Σύμφωνα με το 18ο σχετικό η Ζώνη Ελεγχόμενης Στάθμευσης για να διευκολύνει τη στάθμευση των κατοίκων
χωρίζεται σε τρεις ζώνες (ενιαία ηλεκτρονική κάρτα ετήσιου τέλους για τους κατοίκους των ζωνών Α, Β και Γ
[και τέταρτη της Παναγίας (ηλεκτρονική κάρτα ετήσιου
τέλους για τους κατοίκους της Ζώνης Δ)] προκειμένου
οι κάτοικοι σε κάθε ζώνη να λάβουν κάρτα αναλόγου
χρώματος. Οι ισχύουσες ζώνες είναι οι εξής:
Α΄ ΖΩΝΗ Ορίζεται από τις οδούς: Βενιζέλου (Φάληρο),
Δαγκλή, Ερυθρού Σταυρού, Αβέρωφ, Εθν. Αντιστάσεως.
Β΄ ΖΩΝΗ Ορίζεται από τις οδούς: Δαγκλή, Τσολάκη,
Ρωμανού, Ομονοίας, Αβέρωφ, Ερ.Σταυρού.
Γ΄ ΖΩΝΗ Ορίζεται από τις οδούς: Ομονοίας, Ι. Δραγούμη, Αριστοτέλους, Αμύντα, Γαλλικής Δημοκρατίας,
Σπάρτης, Ελληνικής Δημοκρατίας, Κουντουριώτου,
Ερ.Σταυρού, Αβέρωφ.
Δ΄ ΖΩΝΗ Ορίζεται από τις οδούς: Θ. Πουλίδου, Μεχμέτ
Αλή, Ναβαρίνου, Πάροδος Ερμιόνης, Κάστρο, Δερβενακίων, Κουντουριώτου. (ΔΕΝ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΜΕΛΕΤΗ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ (Λευκή Διαγράμμιση).
Πιο συγκεκριμένα οι οδοί που συμπεριλαμβάνονται
στο ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ είναι
οι παρακάτω:
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Ι. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ - Λευκή Διαγράμμιση
(Περίπου 205 θέσεις)
Το δεξί τμήμα της οδού Κουντουριώτου από Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού ως Ομονοίας (Δικαστήρια)
Το αριστερό τμήμα της οδού Ομονοίας από τα Δικαστήρια μέχρι την εκκλησία του Αγίου Παύλου.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (εκτός)
- Το τμήμα των ορίων της πλατείας από την οδό Δοϊράνης έως την οδό Ίωνος Δραγούμη
- Το τμήμα από την οδό Λεωνάτου έως την οδό
Εθναρχ. Μακαρίου (θέση ΑΜΕΑ + οχήματα Αστυνομίας).
Το δεξί τμήμα της οδού Κουντουριώτου από την Ομονοίας ως την Ύδρας
Το δεξί τμήμα της οδού Δοϊράνης από Βενιζέλου ως
Ομονοίας.
Το αριστερό τμήμα της οδού Βενιζέλου από Δοϊράνης
ως Κουντουριώτου.
Το δεξί τμήμα της οδού Βενιζέλου από Αβέρωφ ως
Εμπορική Τράπεζα
Το δεξί τμήμα της οδού Βενιζέλου από Παύλου Μελά
ως Αβέρωφ
Το αριστερό τμήμα της οδού Καράνου από Αμύντα ως
Ίωνος Δραγούμη.
Το αριστερό τμήμα της οδού Ίωνος Δραγούμη από
Καράνου ως Αριστοτέλους
Το δεξί τμήμα της οδού Βενιζέλου από Δαγκλή ως οδό
Μητροπόλεως
Το δεξί τμήμα της οδού Δαγκλή από Εθνικής Αντίστασης ως έως Ερυθρού Σταυρού
Το δεξί τμήμα της οδού Δαγκλή από Φιλικής Εταιρίας
ως Εθνικής Αντίστασης
Το δεξί τμήμα της οδού Δαγκλή από την οδό Φιλίππου
μέχρι και την οδό Ελ. Βενιζέλου
Το δεξί τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου από την οδό Μητροπόλεως μέχρι την οδό Δαγκλή
Το δεξί τμήμα της οδού Ελ. Βενιζέλου από την οδό
Μητρ. Χρυσοστόμου μέχρι την οδό Μητροπόλεως
Το δεξί τμήμα της οδού Μητρ. Χυσοστόμου από την
οδό Ερ. Σταυρού μέχρι την οδό Ελ. Βενιζέλου
Το δεξί τμήμα της οδού Μητρ. Χυσοστόμου από την
οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Ερυθρού Σταυρού
ΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ Κυανή Διαγράμμιση (Περίπου 371 θέσεις)
Το δεξί και αριστερό τμήμα της Αμερικανικού Ερυθρού
Σταυρού από Γαλλικής Δημοκρατίας ως Ελληνικής Δημοκρατίας.
Το αριστερό τμήμα της οδού Αμύντα από Αριστοτέλους
ως Ολυμπιάδος.
Το αριστερό τμήμα της οδού Αριστοτέλους από Ίωνος
Δραγούμη ως Αμύντα.
Το δεξί τμήμα της οδού Ομονοίας από Ίωνος Δραγούμη
ως το Ναό του Αγίου Παύλου.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ (εκτός )
- Το τμήμα από την οδό Φιλλελήνων έως Παύλου Μελά
(Χώρος Φορτοεκφόρτωσης + στάση Αστικού ΚΤΕΛ).
- Το τμήμα από την οδό Λεωνάτου έως την οδό Εθναρχ.
Μακαρίου (στάση Αστικού ΚΤΕΛ + οχήματα Αστυνομίας).
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Το αριστερό τμήμα της οδού Δαγκλή από Ομονοίας ως
Κων/νου Παλαιολόγου.
Το αριστερό τμήμα της οδού Ρωμανού από Δαγκλή ως
Κων/νου Τσολάκη.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Κων/νου Παλαιολόγου από Δαγκλή ως Εθν. Μακαρίου.
Το δεξί τμήμα της οδού Εθν. Μακαρίου από Κων/νου
Παλαιολόγου μέχρι οδό Δαμιανού
Το δεξί τμήμα της οδού Εθν. Μακαρίου από Κων/νου
Παλαιολόγου μέχρι Κύπρου.
Το δεξί τμήμα της οδού Κύπρου από Εθν. Μακαρίου ως
Δαγκλή.
Το αριστερό τμήμα της οδού Φιλίππου από Μητροπόλεως ως Δαγκλή.
Το αριστερό τμήμα της οδού Μητροπόλεως από Κύπρου
ως Ελ. Βενιζέλου
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Ηπείρου από Ερυθρού Σταυρού ως Βενιζέλου.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της παρόδου Βενιζέλου
(ανώνυμη) από Ερυθρού Σταυρού ως Βενιζέλου.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Μητροπόλεως από
Εθνικής Αντίστασης ως Ερυθρού Σταυρού.
Το δεξί τμήμα της οδού Φιλικής Εταιρίας από Δαγκλή ως
Μητροπολίτου Χρυσοστόμου.
Το αριστερό τμήμα της οδού Φιλικής Εταιρίας από Μητροπολίτου Χρυσοστόμου ως Αβέρωφ.
Το δεξί τμήμα της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου
από Φιλικής Εταιρίας ως Ερυθρού Σταυρού.
Το δεξί τμήμα της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου
από Ερυθρού Σταυρού ως Εθνικής Αντίστασης.
Το αριστερό τμήμα της οδού Φιλελλήνων από τη Βενιζέλου ως Ερυθρού Σταυρού.
Το δεξί και αριστερό τμήμα της οδού Ύδρας εκτός από
το τμήμα έμπροσθεν του ναού του Αγίου Νικολάου.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Μητροπόλεως από
Κων. Παλαιολόγου ως την οδό Κύπρου.
Το αριστερό και δεξί τμήμα της οδού Κασσάνδρου από
την οδό Εθν. Μακαρίου ως την οδό Κύπρου.

Η παρούσα απόφαση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του θέματος να είναι
σύμφωνες με τις Τεχνικές Οδηγίες κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον.
2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος να είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
3. Την ευθύνη για την υλοποίηση των κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων του θέματος έχει ο Δήμος Καβάλας, ο οποίος υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια τους να αξιολογεί
την αποτελεσματικότητά του σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και
συντηρώντας τα σχετικά έργα.
4. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύσουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.
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5. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά άλλες απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις.
Τα πρωτότυπα σχέδια και η τεχνική περιγραφή, που
αφορούν τις άνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διατηρούνται στο Αρχείο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) και στο αρχείο της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
εφαρμόζεται με την τοποθέτησης των οικείων πινακίδων
σήμανσης και των διαγραμμίσεων.
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α΄/13-7-2010).
Κατά της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων, μέσα σε διάστημα τριάντα (30) ημερών από
τη λήψη της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Φεβρουαρίου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 262/3/23.2.2018
(6)
Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής υπό ασφαλιστική εκκαθάριση ασφαλιστικής επιχείρησης - Κατάργηση της απόφασης
ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011.
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της
Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β΄ 3410), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
της με την πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015
«Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών
και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της Επιτροπής Μέτρων
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 2312),
γ) τον ν. 3867/2010 «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής,
οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και
άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 7 αυτού,
δ) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II),
στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απρι-
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λίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών
2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθμ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθμ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 13), ιδίως την παρ. 3 του άρθρου 10, καθώς και
τα άρθρα 235 έως 248 αυτού,
ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011 «Καταβολή
αποζημίωσης σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια»
(ΦΕΚ Β΄ 1862),
στ) το πρακτικό αριθμ. 86/29.11.2017 της Διαχειριστικής Επιτροπής του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής
Ασφάλισης Ζωής,
ζ) το από 16/2/2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών,
η) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει τα εξής:
Καταργείται και αντικαθίσταται η απόφαση ΕΠΑΘ
12/3/13.7.2011 «Καταβολή αποζημίωσης σε δικαιούχους
ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής επιχείρησης της οποίας
έχει ανακληθεί η άδεια» (ΦΕΚ Β΄ 1862) ως κατωτέρω:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων καταβολής αποζημίωσης από το εγγυητικό κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (στο εξής «εγγυητικό κεφάλαιο») σε δικαιούχους ασφαλίσεων ζωής ασφαλιστικής
επιχείρησης, της οποίας έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας:
1. Ως «απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής» νοούνται οι
απαιτήσεις από ασφάλισμα ή αξία εξαγοράς πρωτασφαλιστικών συμβάσεων στο πλαίσιο των κατά το άρθρο 5
του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13) εργασιών κατά τον χρόνο
λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, της οποίας
έχει ανακληθεί η άδεια, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις
παρακάτω προϋποθέσεις:
α) δεν αφορούν εξαιρούμενα σύμφωνα με το άρθρο
8 του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128) πρόσωπα,
β) δεν εντάσσονται στους εξαιρούμενους κλάδους
ασφαλίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του
ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128),
γ) δεν έχουν ολοσχερώς εξοφληθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση, είτε ως προϊόν εξαγοράς, είτε ως ασφάλισμα, είτε ως δάνειο. Ως απαίτηση από ασφάλιση ζωής,
στις περιπτώσεις που έχουν διενεργηθεί πληρωμές, λογίζεται το μέρος της απαίτησης που δεν έχει εξοφληθεί,
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δ) είναι καταχωρημένες στα αρχεία της ασφαλιστικής
επιχείρησης και συμπεριλαμβάνονται στην Κατάσταση
Δικαιούχων Ασφαλίσματος του άρθρου 242 παρ. 2 του
ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 128) που κοινοποιείται στο εγγυητικό κεφάλαιο σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας και
ε) δεν έχουν παραγραφεί κατά την ημερομηνία ανάκλησης της άδειας της ασφαλιστικής επιχείρησης.
2. Ως «αποζημίωση» νοείται το καταβλητέο από το εγγυητικό κεφάλαιο χρηματικό ποσό αφαιρούμενου κάθε
ποσού που έχει λάβει ο δικαιούχος από την ασφαλιστική
επιχείρηση ως αξία εξαγοράς ή ασφάλισμα ή δάνειο.
3. Ως «δικαιούχος» νοείται το πρόσωπο στο οποίο πρέπει να καταβληθεί από το εγγυητικό κεφάλαιο η αποζημίωση σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7 και 8 του ν. 3867/2010
(ΦΕΚ Α΄ 128).
4. Ως «ασφαλιστικός εκκαθαριστής» νοείται το πρόσωπο που διορίζεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 237 παρ. 4 του ν. 4364/2016.
5. Ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και «ευαίσθητα δεδομένα», νοούνται αυτά που ορίζονται αντίστοιχα στα στοιχ. Α΄ και β΄ του άρθρου 2 του ν. 2472/1997.
Άρθρο 3
Προσδιορισμός απαιτήσεων
από ασφαλίσεις ζωής
1. Μετά τη δημοσίευση της Κατάστασης Δικαιούχων
Ασφαλίσματος που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 242 του ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13), ο ασφαλιστικός
εκκαθαριστής κοινοποιεί στο εγγυητικό κεφάλαιο τις
βεβαιωμένες σε αυτήν απαιτήσεις από ασφάλιση ζωής,
καθώς και κατάλογο των προσώπων που εμπίπτουν στο
άρθρο 8 του ν. 3867/2010. Το εγγυητικό κεφάλαιο προσδιορίζει λαμβάνοντας υπόψη την Κατάσταση Δικαιούχων Ασφαλίσματος τις απαιτήσεις από ασφαλίσεις ζωής,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 7 παρ. 1 και 8 του
ν. 3867/2010, όπως ισχύει, καθώς και στο του άρθρου 2
παρ. 1, 2 και 3 της παρούσας.
2. Το εγγυητικό κεφάλαιο δύναται να ζητεί από τον
εκκαθαριστή κάθε στοιχείο που κρίνει απαραίτητο για
την εφαρμογή του εδαφίου 1 της παρ. 2 του άρθρου 7
του ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει. Το εγγυητικό κεφάλαιο διατηρεί το δικαίωμα αντιρρήσεων, όπως
αυτό προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 242 του
ν. 4364/2016 (ΦΕΚ Α΄ 13) κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος.
3. Ο εκκαθαριστής κοινοποιεί αμελλητί στο εγγυητικό
κεφάλαιο κάθε τελεσίδικη δικαστική απόφαση επί αντιρρήσεων με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου
242 του ν. 4364/2016, από τα οποία προκύπτει τροποποίηση της Κατάστασης Δικαιούχων Ασφαλίσματος. Για
τις οικείες απαιτήσεις από ασφάλιση ζωής εφαρμόζονται
κατόπιν της ως άνω κοινοποίησης τα προβλεπόμενα στο
δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος.
Άρθρο 4
Επικοινωνία
1. Μετά τον προσδιορισμό των απαιτήσεων από
ασφαλίσεις ζωής, το εγγυητικό κεφάλαιο ενημερώνει
τους δικαιούχους για την αποζημίωση που δικαιούνται,
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τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των οποίων θα προχωρήσει η καταβολή των αποζημιώσεων και την προθεσμία
εντός της οποίας κάθε δικαιούχος θα πρέπει να προβεί
στις δηλώσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος
άρθρου. Η ενημέρωση των δικαιούχων διενεργείται με
όποιο μέσο το εγγυητικό κεφάλαιο κρίνει πρόσφορο,
ιδίως με επιστολή, έντυπη ή ηλεκτρονική, μέσω του διαδικτυακού του τόπου.
2. Για την καταβολή της αποζημίωσης, ο δικαιούχος
γνωστοποιεί εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του στο εγγυητικό κεφάλαιο τον λογαριασμό
καταθέσεων ή πληρωμών, του οποίου είναι νόμιμος
δικαιούχος.
3. Ο δικαιούχος δηλώνει, επίσης, προς το εγγυητικό κεφάλαιο εγγράφως, με υπεύθυνη δήλωση του
ν. 1599/1986 και με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, κατ' ελάχιστον, ότι:
α) το ασφάλιστρο, το ασφάλισμα και η εν γένει ασφαλιστική σχέση δεν αποτελεί ούτε συνδέεται με πράξη
νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ή εγκληματικές
δραστηριότητες και δεν έχει ασκηθεί κατά δικαιούχων
της ασφαλιστικής σχέσης ποινική δίωξη για αδίκημα
προβλεπόμενο στον ν. 3691/2008, όπως ισχύει, και συνδεόμενο με την εν λόγω σχέση,
β) μετά την καταβολή της αποζημίωσης σύμφωνα με
την παρούσα δεν διατηρεί καμία αξίωση έναντι του Εγγυητικού Κεφαλαίου.
Άρθρο 5
Καταβολή αποζημίωσης
1. Η αποζημίωση καταβάλλεται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της
παρούσας, εφόσον το εγγυητικό κεφάλαιο έχει λάβει την
υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 της παραγράφου 3
του ίδιου άρθρου.
2. Το αποδεικτικό της κατάθεσης στον τραπεζικό
λογαριασμό, αποτελεί πλήρη απόδειξη της πληρωμής
και, συνακόλουθα, της εκπλήρωσης των εκ του νόμου
υποχρεώσεων του Εγγυητικού Κεφαλαίου, έναντι των
δικαιούχων της αποζημίωσης.
3. Το εγγυητικό κεφάλαιο δύναται, κατόπιν απόφασης
της Τράπεζας της Ελλάδος, να καταβάλλει στους δικαιούχους την αποζημίωση, που έχει προσδιορίσει σύμφωνα
με το άρθρο 3 της παρούσας, τμηματικά, με καθορισμό
είτε συγκεκριμένου, αριθμητικώς προσδιοριζόμενου,
ποσού, είτε ποσοστού της απαίτησης, που θα πληρώνεται σε κάθε τμηματική καταβολή. Στην απόφαση του
προηγούμενου εδαφίου, που λαμβάνεται μετά από εισήγηση του εγγυητικού κεφαλαίου, καθορίζονται οι όροι
και το χρονοδιάγραμμα των τμηματικών καταβολών,
λαμβάνονται δε υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο
4 και η ανάγκη της μεγιστοποίησης του αριθμού των
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δικαιούχων που ικανοποιούνται πλήρως, σε κάθε φάση
των τμηματικών καταβολών.
4. Το εγγυητικό κεφάλαιο καταβάλλει την αποζημίωση
εντός τριετίας από τη γνωστοποίηση της Κατάστασης
Δικαιούχων Ασφαλίσματος που προβλέπεται στο άρθρο
3 της παρούσας. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του εγγυητικού κεφαλαίου η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παρατείνεται
λαμβανομένης υπόψη και της διαδικασίας τμηματικής
καταβολής των αποζημιώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος.
Άρθρο 6
Λειτουργία Εγγυητικού Κεφαλαίου
κατά τη διαδικασία αποζημίωσης
Με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής του εγγυητικού κεφαλαίου είναι δυνατόν να ανατίθεται σε
εξωτερικό συνεργάτη η επικουρία προς τον σκοπό ολοκλήρωσης των διαδικασιών που περιγράφονται στην
παρούσα. Ο εξωτερικός συνεργάτης υποχρεούται να
διατηρεί εμπιστευτικά τα απλά ή ευαίσθητα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα που τυχόν περιέρχονται σε γνώση του. Ως κριτήρια ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη
λαμβάνονται υπόψη α) η συγκέντρωση, από τον εξωτερικό συνεργάτη, των κατά το δυνατό περισσότερων από
τις απαιτούμενες ειδικότητες, β) το συνολικό κόστος,
γ) η προηγούμενη εμπειρία σε συναφείς εργασίες και
δ) η μη ύπαρξη περιπτώσεων ασυμβίβαστου ή σύγκρουσης συμφερόντων. Οι απαιτήσεις της Διαχειριστικής Επιτροπής, όσον αφορά την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη, μπορεί να εξειδικεύονται κατά περίπτωση με σχετική
ανακοίνωση ή με ενημέρωση των υποψηφίων.
Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις
1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται επίσης
στις περιπτώσεις της μεταβίβασης χαρτοφυλακίου για
τις ασφαλίσεις ζωής που δεν μεταβιβάζονται. Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες της παρούσας εκκινούν
από την δημοσίευση της απόφασης της Τράπεζας της
Ελλάδος για την έγκριση της μεταβίβασης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του
ν. 3867/2010 (ΦΕΚ Α΄ 128).
2. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
καταργείται η απόφαση ΕΠΑΘ 12/3/13.7.2011, κάθε δε
αναφορά σε αυτήν νοείται εφεξής ως αναφορά στην
παρούσα.
Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• 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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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.

• 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02007830703180012*

