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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Οκτωβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταφορά της υπαλλήλου του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (πρώην Ε.Τ.Α.Α.)
ΓΙΟΥΒΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

2

Ανάκληση απόφασης μεταφοράς της υπαλλήλου ΓΚΡΙΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ από τον ΕΦΚΑ στον
ΕΟΠΥΥ.

3

Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητων
με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’/222), όπως ισχύει.

4

Ένταξη υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων και
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), σε κενές οργανικές
θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.

5

Έγκριση εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14
του ν. 4485/2017 όπως ισχύει σήμερα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 49288/Δ1/16954
(1)
Μεταφορά της υπαλλήλου του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (πρώην Ε.Τ.Α.Α.)
ΓΙΟΥΒΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 17, 23, 25 και 26 του ν. 3918/2011
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλ-

Αρ. Φύλλου 4535

λες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α’), όπως συμπληρώθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 150/Α’), του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α’), του άρθρου 10 του
ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’) και του άρθρου 46 παρ. 1 του
ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/Α’).
1.2. Των άρθρων 51 και 53, του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ
85/Α’) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών
παιγνίων και άλλες διατάξεις».
1.3. Της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 241/Α’).
1.4. 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’).
1.5. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/Α’), όπως ισχύει.
1.6. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’).
1.7. 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 οικ. 59285/18416/12-12-2017 (ΦΕΚ
4503/Β’) αποφάσεις του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης.
3. Το αριθμ. πρωτ. ΔΒ1/οικ.5976/13-02-2018 έγγραφο
του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ σχετικά με την αναγκαιότητα
μεταφοράς υπαλλήλων του ΕΦΚΑ στον ΕΟΠΥΥ.
4. Το με αριθμ. πρωτ. 331250/07-03-2018 έγγραφο του
Διοικητή του ΕΦΚΑ.
5. Την αίτηση της ενδιαφερόμενης υπαλλήλου.
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6. Το γεγονός ότι για τους διοικητικούς υπαλλήλους
που τοποθετούνται στον ΕΟΠΥΥ προερχόμενοι από
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που εποπτεύονται από
τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δυνάμει των διατάξεων του
ν. 3918/2011, μεταφέρεται αυτοδικαίως και το τμήμα
των οικείων πιστώσεων που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό των οικείων φορέων και αντιστοιχεί στην
καταβλητέα μισθοδοσία τους.
7. Το γεγονός ότι βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του
άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α’) δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Μεταφέρεται η μόνιμη υπάλληλος του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ΓΙΟΥΒΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του
ΙΩΑΝΝΗ, κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με την ίδια
εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο και βαθμό που
κατέχει, στην κεντρική υπηρεσία του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υγείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
I

Αριθμ. 49285/Δ1/16953

(2)

Ανάκληση απόφασης μεταφοράς της υπαλλήλου ΓΚΡΙΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ από τον ΕΦΚΑ στον
ΕΟΠΥΥ.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 17, 23, 25 και 26 του ν. 3918/2011
«Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 31/Α’), όπως συμπληρώθηκαν με
τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 «Δωρεά
και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
150/Α’), του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 «Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 216/Α’), του άρθρου 10 του ν. 4052/2012
(ΦΕΚ 41/Α’)και του άρθρου 46 παρ. 1 του ν. 4075/2012
(ΦΕΚ 89/Α’).
1.2. Του άρθρου 51 και 53 του ν. 4387/2016 «Ενιαίο
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 85/Α’).

Τεύχος Β’ 4535/17.10.2018

1.3. Της παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 241/Α’).
1.4. 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’).
1.5. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (ΦΕΚ 168/Α’).
1.6. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α’).
1.7. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210/Α’).
2. Την με αριθμ. οικ.: 44549/Δ9/12193/8-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
Αναστάσιο Πετρόπουλο» (ΦΕΚ 2169/Β’), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 54051/Δ9.14200/22-11-2016
απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 3801/Β’) και την αριθμ. οικ. 59285/18416/
12-12-2017 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 4503/Β΄).
3. Την αριθμ. Φ.90380/13612/Δ9/4408/12-04-2017
απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας «Μεταφορά
προσωπικού του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΕΦΚΑ) στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (ΕΟΠΥΥ)» (ΦΕΚ 1429/Β’).
4. Την με αρ. πρωτ. 44656/13826/27-09-2017 αίτηση
της ΓΚΡΙΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, για ανάκληση της μεταφοράς
της από τον ΕΦΚΑ στον ΕΟΠΥΥ.
5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού καθώς και του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ
και του ΕΦΚΑ, αποφασίζουμε:
Ανακαλείται η αριθμ. Φ.90380/13612/Δ9/4408/
12-04-2017 απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας
κατά το μέρος που αφορά τη μεταφορά της μόνιμης
υπαλλήλου ΓΚΡΙΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ, κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, από τον Ενιαίο Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) στον Εθνικό Οργανισμό
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).
Κατά τα λοιπά ισχύει η Φ.90380/13612/Δ9/4408/
12-04-2017 (ΦΕΚ 1429/Β’) κοινή υπουργική απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υγείας

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
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Αριθμ. Α 50427/2440
(3)
Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητων
με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’/222), όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 105 του ν. 4199/2013
(Α’/216) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών Ρυθμιστική Αρχή Επιβατικών Μεταφορών και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33
του ν. 4313/2014 (Α’/261).
2. Τις περιπτώσεις 1 έως 4 της υποπαραγράφου Η.2 της
παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α’/222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως
ισχύει.
3. Το άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α’/5) «Ρυθμίσεις
για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων
του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του
ν. 4549/2018 (Α’/105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της
Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών
Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».
4. Τον ν. 4530/2018 (Α’/59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως
κυρώθηκε με τον ν. 2696/1999 (Α’/57) και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98).
7. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α’/151) «Οργανισμός
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
8. Το π.δ. 127/2017 (Α’/157) «Οργανισμός Υπουργείου
Τουρισμού».
9. Το π.δ. 125/2016 (Α’/210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
10. Την υπ’ αριθμ. οικ. Α 80931/5842/2016 (Β’/144) κοινή υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των
εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.)
αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’/222)
όπως ισχύει».
11. Την υπ’ αριθμ. 15732/13.11.2012 (Β’/3053) κοινή
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό
από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών
Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».
12. Την υπ’ αριθμ. 16597/29-12-2010 (Β’/2156) «Σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εκμίσθωσης επιβατηγών
αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) χωρίς οδηγό» κοινή
υπουργική απόφαση όπως ισχύει.
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13. Την υπ’ αριθμ. 12971/7.07.2016 (Β’/2267) κοινή
υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την
εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών)
από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων».
14. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 46629/2215/2018/18.06.2018
(Β’/2231) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων
λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου
του άρθρου 219Α του ν. 4512/2018 (Α’/5), όπως ισχύει».
15. Την υπ’ αριθμ. οικ Α 79574/5488/16/15.12.2017
(Β’/4587) υπουργική απόφαση «Ιατρικό πιστοποιητικό
της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012
(Α’/82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας
οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το
ν. 4093/2012 (Α’/222)».
16. Την υπ’ αριθ. οικ. 4402/88/23-01-2017 (Β’/127)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη», όπως ισχύει.
17. Την υπ’ αριθ. οικ. 20871/21-03-2017 (ΥΟΔΔ 153)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει.
18. Την ανάγκη διευκόλυνσης του έργου των αρμοδίων οργάνων ελέγχου της νόμιμης κυκλοφορίας των
Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, με οδηγό, που εκμισθώνονται σύμφωνα με τη σχετική κείμενη
νομοθεσία.
19. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Προκειμένου να επιτρέπεται στα Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκίνητα τουριστικών γραφείων και
γραφείων ενοικιάσεως αυτοκινήτων, όπως ορίζονται στις
παραγράφους γ’ και δ’ του άρθρου 1 του ν. 4276/2014
(Α’/155), με εξαίρεση τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα με οδηγό που
μεταφέρουν χωρίς κόμιστρο πελάτες τουριστικών γραφείων σύμφωνα με το τυπικά προκαθορισμένο πρόγραμμα ταξιδιού τους, όπως αυτό αποτυπώνεται στις διατακτικές ταξιδιού/μεταφοράς (voucher) που τους έχουν
εκδοθεί από το τουριστικό γραφείο και εταιρειών και
συνεταιρισμών Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 6 του
ν. 3109/2003 (Α’/38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012
(Α’/82), να εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικώς μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας
κατά τα οριζόμενα της κείμενης νομοθεσίας, αυτά πρέπει
να φέρουν:
α. επικολλημένη, κατά τρόπο που να μην περιορίζεται
η ορατότητα του οδηγού, στο άνω διαφανές μέρος του
εμπρόσθιου και οπίσθιου ανεμοθώρακα και καθ’ όλο
το μήκος αυτού οριζόντια αυτοκόλλητη λωρίδα μπλε
χρώματος, πλάτους οκτώ εκατοστών (8 cm) με τυπωμένη
την επωνυμία ή και τον διακριτικό τίτλο (αν υπάρχει) της
επιχείρησης της περίπτ. 1 της υποπαρ. Η.2. του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 που εκμισθώνει το όχημα.
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Η αυτοκόλλητη λωρίδα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε
να καταστρέφεται όταν γίνεται προσπάθεια αποκόλλησής της από τον ανεμοθώρακα, είναι αδιάβροχη και το
χρώμα της δεν πρέπει να αλλοιώνεται.
2. Εντός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου και για
την εκτέλεση του μεταφορικού έργου της ανωτέρω παραγράφου, ο οδηγός πρέπει να φέρει αντίγραφο της έγγραφης σύμβασης που η επιχείρηση συνάπτει με τον μισθωτή και στην οποία περιλαμβάνονται υποχρεωτικώς:
i. Τα στοιχεία του εκμισθωτή.
ii. Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
του μισθωτή.
iii Πλήρη στοιχεία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου
καθώς και ο αριθμός άδειας οδήγησης του οδηγού.
iv. To τίμημα της μίσθωσης
ν. Ο αριθμός κυκλοφορίας και η μάρκα-τύπος του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.
vi. Η ημερομηνία και η ώρα κατάρτισής της.
νii. Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης, η ώρα λήξης και η
διάρκεια της μίσθωσης.
viii. To σημείο έναρξης της μίσθωσης του οχήματος.
ix. To σημείο επιβίβασης του μισθωτή.
3. α. Καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαγορεύεται η εκμίσθωση του οχήματος σε άλλο μισθωτή.
β. Σε περίπτωση λύσης με οποιονδήποτε τρόπο της
σύμβασης σε χρόνο μικρότερο της συμφωνημένης και
αναγραφόμενης στη σύμβαση διάρκειας, δεν επιτρέπεται νέα εκμίσθωση του συγκεκριμένου Ε.Ι.Χ. οχήματος
για το χρονικό διάστημα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση της ελάχιστης διάρκειας της λυθείσας σύμβασης
και εφαρμόζεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής γνωστοποίησης κατά τα οριζόμενα της παραγρ. 2 του άρθρου
20 του ν. 4530/2018 (Α’/59).
4. Για παραβάσεις των διατάξεων των παραγράφων 1
και 2 της παρούσας απόφασης επιβάλλεται από την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα- Ελληνική Ακτοφυλακή, για τους χώρους ευθύνης του, στις επιχειρήσεις της
περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. της παραγράφου
Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’/222) όπως
ισχύει, διοικητικό πρόστιμο ύψους οκτακοσίων ευρώ (800
€) και διοικητική κύρωση αφαίρεσης στοιχείων κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας)
για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.
5. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. οικ Α 80931/5842/7.01.2016
(Β’/ 144) κοινή υπουργική απόφαση.
6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δεκαπέντε
(15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2018
Οι Υπουργοί
Υποδομών
και Μεταφορών

Τουρισμού

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Τεύχος Β’ 4535/17.10.2018

Αριθμ. 7344
(4)
Ένταξη υπηρετούντων μονίμων υπαλλήλων και
υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), σε κενές οργανικές
θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. 6343/15.07.2014 απόφαση του Συμβουλίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών περί
διορισμού του Γεωργίου Παπαδούλη του Θωμά ως Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 452/τ. ΥΟΔΔ/28.07.2014.
2. Την υπ’ αριθμ. Φ.120.61/36/132262/Β2/21.08.2014
διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων για τον ανωτέρω διορισμό του Πρύτανη.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3 του ν. 4009/2011
(ΦΕΚ Α’/195) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση Ποιότητας
των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ
Α’/159) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση,
τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 4452/2017 (ΦΕΚ Α’ 17) «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις».
5. Την υπ’ αριθ. 59950/Ζ2/06.04.2017 εγκύκλιο του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή
των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του νόμου 4452/2017
(Α’/17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγορίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας» (ΑΔΑ: ΨΛΓ34653ΠΣ-ΓΝΤ).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 έως 8 του
π.δ. 117/2002 (ΦΕΚ Α’ 99) «Βαθμολογική κατάσταση και
εξέλιξη των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων».
7. Τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των μονίμων υπαλλήλων
και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου
Αορίστου Χρόνου, για ένταξη σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π. του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με όλα τα συνοδευτικά
έγγραφα.
8. Τις εισηγήσεις των Τριμελών Εισηγητικών Επιτροπών.
9. Τις αποφάσεις των Συνελεύσεων του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Συνεδρίες 377/30.11.2017 και 380/8.2.2018).
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Συνεδρία 18.4.2018).
11. Την απόφαση της Συγκλήτου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία 541/ 24-7-2018) για την
κατανομή έξι (6) θέσεων ΕΤΕΠ στο Τμήμα Αξιοποίησης
Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής και τεσσάρων
(4) θέσεων ΕΤΕΠ στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης, διαπιστώνει:
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Την ένταξη των παρακάτω υπαλλήλων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ),
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ σε κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) με αντίστοιχη
κατάργηση των κατεχόμενων πριν από την ένταξη θέσεών τους ως εξής:
Σχολή Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος
α/α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

Θέση που
κατείχε

Τμήμα
ένταξης
Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων
και Γεωργικής Μηχανικής

1.

Αναστασίου Αχιλλέας

Αντώνιος

ΙΔΑΧ
ΠΕ Γεωπόνων

2.

Γεροντίδης Στυλιανός

Αριστείδης

ΙΔΑΧ
ΠΕ Γεωπόνων

Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων
και Γεωργικής Μηχανικής

ΠΕ

3.

Μανίκας Νικόλαος

Ευάγγελος

ΙΔΑΧ
ΠΕ Γεωπόνων

Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων
και Γεωργικής Μηχανικής

ΠΕ

4.

Παντουβέρη Αικατερίνη

Δημήτριος

Μόνιμη ΤΕ
Διοικητικού Λογιστικού

Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων
και Γεωργικής Μηχανικής

ΤΕ

5.

Παπαγεωργίου Γεώργιος

Ευάγγελος

ΙΔΑΧ
ΠΕ Χημικών
Μηχανικών

Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων
και Γεωργικής Μηχανικής

ΠΕ

6.

Τρικοίλη Ειρήνη

Νικόλαος

ΙΔΑΧ
ΠΕ Γεωλόγων

Αξιοποίησης Φυσικών
Πόρων
και Γεωργικής Μηχανικής

ΠΕ

Κατηγορία
ένταξης
ΠΕ

Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
Θέση που
κατείχε
ΙΔΑΧ
ΠΕ Γεωπόνων
ΙΔΑΧ ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού

Τμήμα
ένταξης
Αγροτικής
Οικονομίας και Ανάπτυξης
Αγροτικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης

ΠΕ

Γεώργιος

ΙΔΑΧ
ΠΕ Γεωπόνων

Αγροτικής Οικονομίας
και Ανάπτυξης

ΠΕ

Αναστάσιος

ΙΔΑΧ ΠΕ
Διοικητικού Οικονομικού

Αγροτικής Οικονομίας και
Ανάπτυξης

ΠΕ

α/α

Ονοματεπώνυμο

Πατρώνυμο

1.

Γιαννουζάκου Αλεξία

Κωνσταντίνος

2.

Μάνου Γεωργία

Βασίλειος

3.

Σκαλτσά Ιωάννα

4.

Σπυροπούλου Ευρυδίκη

Με την πράξη αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,19 Σεπτεμβρίου 2018
Ο Πρύτανης
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΙΝΤΖΙΟΣ

Κατηγορία
ένταξης
ΠΕ
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Αριθμ. 18676/18/ΓΠ
(5)
Έγκριση εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14
του ν. 4485/2017 όπως ισχύει σήμερα.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(Συνεδρίαση 201η/5-9-2018)
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α’/204/
19-7-1974), όπως ισχύει.
2. Το ν. 1268/1982 "Περί της δομής και λειτουργίας των
A.E.I.", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
3. Το π.δ. 83/1984 "Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας".
4. Το ν. 2362/1995 (Φ.Ε.Κ. 247/Α’/95) άρθρα 83, 84
"Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών
του Κράτους και άλλες διατάξεις" όπως ισχύει σύμφωνα με τους ν. 2730/1999, ν. 3283/2004, ν. 3899/2010,
ν. 4223/2013, ν. 4270/2014, ν. 4337/2015, το ν. 4374/2016
και το ν. 4446/2016.
5. Τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως
ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του
ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’/45/9-3-1999).
6. Το π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α’/10-07-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» όπως ισχύει σύμφωνα
με τους ν. 4276/2014, ν. 4281/2014, ν. 4354/2015, όπως
ισχύουν σήμερα.
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Το άρθρο 11 του ν. 4013/2011 όπως τροποποιήθηκε:
α) με το άρθρο 10 του ν. 4038/2012 καθώς και της σχετικής εγκυκλίου ΠΙ/678/26-3-13, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και β) με τους ν. 4038/2012, ν. 4155/2013,
ν. 4281/2014, όπως ισχύει σήμερα.
9. Το ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα.
10. Τα άρθρα 13 και 14 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει
σήμερα.
11. Την υπ’ αριθμ. 151/29-1-2015 συνεδρίαση της Συγκλήτου (Θέμα 5ο.7.), ΑΔΑ: ΩΒΘ5469Β7Ξ-ΠΧ3.
12. Την υπ’ αριθμ. 156/16-7-2015 συνεδρίαση της Συγκλήτου (Θέμα 6ο.1.), ΑΔΑ: 7ΦΚΨ469Β7Ξ-ΑΗΧ.
13. Τη με αριθμ. 127422/Ζ1/26.07.2018 (ΦΕΚ 463/
τ.Υ.Ο.Δ.Δ./17.08.2018, ΑΔΑ: ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
14. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της αριθμ.
201ης/5-9-2018 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 6ο, 1) για έγκριση
εκχώρησης αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο
σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ν. 4485/17 όπως
ισχύει σήμερα.

Τεύχος Β’ 4535/17.10.2018

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει ομόφωνα:
Την έγκριση της εκχώρησης αρμοδιοτήτων της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πρυτανικό Συμβούλιο για το χρονικό διάστημα έως
και 31/8/2019 σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του
ν. 4485/2017 όπως ισχύει σήμερα, προκειμένου να υπάρξει
συντόμευση των διαγωνιστικών διαδικασιών με συνέπεια
να επιτευχθεί η άμεση απορρόφηση όλων των πιστώσεων
του προϋπολογισμού εντός του εκάστοτε οικονομικού
έτους σε συνδυασμό με την αρχή της αποδοτικότητας,
οικονομικότητας και αποτελεσματικότητας, ως εξής:
Α. Την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πρυτανικό Συμβούλιο
που αφορούν:
α) την έγκριση διακήρυξης και διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών, μισθώσεων και
εκμισθώσεων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης έως 60.000,00 € χωρίς τους αναλογούντες
φόρους,
β) την έγκριση των πρακτικών της ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμών, αποσφράγισης φακέλων και δικαιολογητικών (1η φάση διαγωνισμών),
γ) την έγκριση των πρακτικών της ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμών για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών (2η φάση διαγωνισμών),
δ) την έγκριση των πρακτικών της ετήσιας επιτροπής διαγωνισμών για την αποσφράγιση οικονομικών
προσφορών – ανάδειξη εν δυνάμει αναδόχου (3η φάση
διαγωνισμών),
ε) την έγκριση των πρακτικών της ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμών για την κατακύρωση των αποτελεσμάτων
των διαγωνισμών (4η φάση διαγωνισμών),
στ) την έγκριση των πρακτικών της ετήσιας επιτροπής
ενστάσεων για όλες τις φάσεις των διαγωνισμών.
ζ) την έγκριση των πρακτικών της σχετικής επιτροπής
και της επιτροπής ενστάσεων για τις φάσεις των διαγωνισμών μισθώσεων και εκμισθώσεων έως 60.000,00 €
χωρίς τους αναλογούντες φόρους.
Β. Την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πρυτανικό Συμβούλιο
που αφορούν διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών, μισθώσεων και εκμισθώσεων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης άνω των 60.000,00 €
χωρίς τους αναλογούντες φόρους ως εξής:
1. α) την έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμών, ανοίγματος φακέλων και δικαιολογητικών
(1η φάση διαγωνισμών),
β) την έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής διαγωνισμών, για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών
(2η φάση διαγωνισμών),
γ) την έγκριση πρακτικών της ετήσιας επιτροπής
διαγωνισμών, για το άνοιγμα οικονομικών προσφορών –
ανάδειξη εν δυνάμει αναδόχου (3η φάση διαγωνισμών)
και
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δ) την έγκριση των πρακτικών της σχετικής επιτροπής
και της επιτροπής ενστάσεων για τις φάσεις των διαγωνισμών μισθώσεων και εκμισθώσεων άνω των 60.000,00 €
χωρίς τους αναλογούντες φόρους.
1.1. Η έγκριση διακήρυξης και διενέργειας διαγωνισμών προμήθειας αγαθών, υπηρεσιών, μισθώσεων και
εκμισθώσεων αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής
Διαχείρισης άνω των 60.000,00 € χωρίς τους αναλογούντες φόρους και η κατακύρωση των ως άνω διαγωνισμών και των οποιοδήποτε μεταβολών της αρχικής
σύμβασης θα εισάγονται για έγκριση στη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Γ. Την εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Πρυτανικό Συμβούλιο

55271

που αφορά όλες τις διαδικασίες διαχείρισης και χωρίς άλλη διατύπωση α) του Κληροδοτήματος Ειρήνης
Εκιντζόγλου (ακινήτου επί της οδού Βουλής αριθμ. 17
στην Αθήνα) και β) του Κληροδοτήματος Ελενίτσας
Δενελάβα.
Οποιαδήποτε άλλη απόφαση της Συγκλήτου που αντίκειται στην παρούσα ανακαλείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 20 Σεπτεμβρίου 2018
O Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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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 - 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.

*02045351710180008*

