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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Φεβρουαρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του
εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)».

2

Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/
12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΠΔΑ/οικ.9493/474/Φ.ΠΡ.ΟΑΚ
(1)
Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2018 του
εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 63 και 64Α του ν. 4270/2014 περί Δημοσίου Λογιστικού (Α΄ 143), όπως ισχύει,
β) των άρθρων 7, 8 και 10 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314)
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)», όπως
ισχύει,
γ) της υποπαραγράφου Γ.2, του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α 85), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114),
δ) της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94)
«Δαπάνες Μετακινουμένων Εντός και Εκτός Επικράτειας», όπως ισχύει, καθώς και του άρθρου 43 του
ν. 4484/2017 (Α 110),
ε) του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως
ισχύει,
στ) 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 έχει

Αρ. Φύλλου 466

επικαιροποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου μόνου του
ν. 4127/2013 (Α 50) και ισχύει, του άρθρου μόνου του
ν. 4263/2014 (Α 117) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018», καθώς και
του μέρους Ζ΄ του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) «Μεσοπρόθεσμο
Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021»,
ζ) του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009 (Α 213) περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τα άρθρα 1 και 4 και του
π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,
η) του π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών»,
θ) του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»,
ι) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
ια) του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει και
ιβ) του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
2. Τις με αριθ. πρωτ. αποφάσεις:
α) Υ29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168),
β) 2/2179/ΔΠΓΚ/9-1-2018 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Στοχοθεσία - Πρόγραμμα εκτέλεσης προϋπολογισμού - Παρακολούθηση
εκτέλεσης» (Β΄2934), όπως ισχύει και
γ) οικ. 509/11/3-1-2017 κοινή υπουργική απόφαση
(Β’ 61) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της
Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Αναδιοργάνωση της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4438/2016 (Α΄ 228)».
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3. Το αριθμ. πρωτ. οικ. 51617/2571/14-7-2017 έγγραφο και την ηλεκτρονική επικοινωνία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο παρακολουθεί και κατευθύνει τους εποπτευόμενους φορείς του για την κατάρτιση
και την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού τους, εντός των ορίων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, όπως ισχύει και τροποποιείται κάθε φορά.
4. Την αριθμ. πρωτ. 2/52435/ΔΠΓΚ/7-7-2017 εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κατάρτιση
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2018».
5. Την από 11-12-2017 εισηγητική έκθεση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον προϋπολογισμό έτους 2018 του φορέα «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (O.A.Κ. Α.Ε.)»
που αναφέρεται στον κατωτέρω πίνακα, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του οποίου, σύμφωνα με το ισχύον Ευρωπαϊκό
Σύστημα Λογαριασμών - ESA, σε ευρώ, έχουν ως εξής:
ΦΟΡΕΑΣ

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.)

48.849.500,00

45.179.587,00

3.669.913,00

ΣΥΝΟΛΟ

48.849.500,00

45.179.587,00

3.669.913,00

2. Ειδικότερα η εξειδίκευση αυτών κατά λογαριασμό αποτυπώνεται στον συνημμένο πίνακα, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας υπουργικής απόφασης.
3. Εντέλλουμε τη διοίκηση του εν λόγω φορέα όπως συνεργαστεί με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, ώστε να εξειδικευθούν σε μηνιαία και τριμηνιαία βάση οι κατηγορίες εσόδων και εξόδων
που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του συνημμένου πίνακα, καθώς και να προβεί στις λοιπές ενέργειες.
4. Η διοίκηση του ανωτέρω φορέα καλείται να διασφαλίσει ότι, δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από τους
εγκεκριμένους δημοσιονομικούς στόχους, λαμβάνοντας εγκαίρως όλα τα απαραίτητα μέτρα προς το σκοπό αυτό.
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31/12/2016

1

9.529.635
2.136.559
353.000
1.783.559
7.242.854
7.242.854
150.222
150.222

2

34.928

-

-

3

34.928
7.696.001
3.565.580
4.130.421

4

757.492
757.492

5

10.403.434
174.836
10.228.598

98
78
9

-

1
10
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Υποδομών
και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΝΣ/2693/ΦΝ 429
(2)
Τροποποίηση της με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/
12-05-2016 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού
Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ Α΄147) και
ειδικότερα του άρθρου 54 παρ. 8 σε συνδυασμό με το
άρθρο 158 του ίδιου νόμου.
2 Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 167).
3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση των
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις 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 Α΄
98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
5. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151).
8. Την με αριθ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 2578/22-6-2015 απόφαση Αν. Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ. «Συγκρότηση Μόνιμης Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος».
9. Την με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/12-05-2016 απόφαση
έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
2016 (ΚΤΣ-2016), ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2151 Β΄/12-07-2016.
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10. Τις με αριθ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5-12-2016 (ΦΕΚ Β΄
4007/2016) και αρ. ΔΝΣγ/23597/ΦΝ 294/19-5-2017
(Β΄1839/ 2017) αποφάσεις με τις οποίες τροποποιήθηκε η με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/12-05-2016 απόφαση
έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
2016 (ΚΤΣ-2016).
11. Τις υποβληθείσες απόψεις ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των μεταβατικών
διατάξεων που εισήχθησαν με την πρώτη αναφερόμενη
στο προηγούμενο εδάφιο απόφαση.
12. Το γεγονός ότι κανονιστικές πράξεις που εκδόθηκαν με εξουσιοδότηση του ν. 3669/2008 (Α΄116) και οι
οποίες δεν καταργούνται ρητά κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 377 του ν. 4412/2016 και δεν είναι αντίθετες με
τις διατάξεις του εξακολουθούν να ισχύουν, μέχρι την
έκδοση των νέων προβλεπόμενων από το ν. 4412/2016
πράξεων (σχετική προς αυτό είναι και η αναφορά στην
αιτιολογική έκθεση του ν. 4412/2016).
Και επειδή:
Από την μέχρι στιγμής εφαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) όπως αυτός
ισχύει, αναδείχθηκαν ορισμένα ζητήματα εφαρμογής
των μεταβατικών του διατάξεων από επιμέρους φορείς,
αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε την με αριθ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/
12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β΄/2-6-2016 διόρθωση
σφάλματος ΦΕΚ 2151 Β΄2016), με την οποία εγκρίθηκε
ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ2016), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. ΔΝΣγ/72602/
ΦΝ 429/5-12-2016 (ΦΕΚ Β΄4007) και αρ.ΔΝΣγ/23597/ΦΝ
294 /19-5-2017 (Β΄1839) αποφάσεις, ως εξής :
Α. Η περίπτωση β της παρ. 4, όπως αυτή προστέθηκε
με την αρ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5-12-2016 απόφαση,
αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Για τις μελέτες υπό εκπόνηση: Οι μελέτες υπό εκπόνηση (σύνταξη) που συνδέονται με την εφαρμογή του
ΚΤΣ-2016 θα προσαρμόζονται κατάλληλα, στο μέτρο
που απαιτείται, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ισχύ και
εφαρμογή του ΚΤΣ-2016. Εξαιρούνται μελέτες των οποίων η εκπόνηση είναι σε εξέλιξη κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας απόφασης και έχουν ανατεθεί σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3316/2005 ή του ν. 716/1977, εφόσον δεν υπάρχει η δυνατότητα της προαναφερόμενης
προσαρμογής στο πλαίσιο της σχετικής σύμβασης (λ.χ.
εξαιτίας αδυναμίας χρηματοδότησης). Το παρόν εδάφιο
εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν και σε περιπτώσεις ιδιωτικών έργων στα οποία η εκτίμηση για τις τυχόν επιπτώσεις
της εφαρμογής του ΚΤΣ-2016 στις μελέτες και για την
απαιτούμενη κατάλληλη προσαρμογή τους θα γίνεται με
ευθύνη και μέριμνα του αρμόδιου μηχανικού, η δε σχετική απόφαση για περαιτέρω ενέργειες θα λαμβάνεται από
τον Ιδιοκτήτη». Β. Η περίπτωση γ της παρ. 4, όπως αυτή
προστέθηκε με την αρ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ 429/5-12-2016
απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής :
«γ) Για τα έργα σε φάση δημοπράτησης : Εφόσον δεν
έχει δημοσιευθεί ακόμη η προκήρυξη του σχετικού για
την ανάθεση του έργου διαγωνισμού, θα προσαρμόζονται κατάλληλα, τόσο η προκήρυξη όσο και τα λοιπά

Τεύχος Β’ 466/14.02.2018

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχη Δημοπράτησης, εφόσον χρειάζεται, ώστε να λαμβάνουν υπόψη την ισχύ και εφαρμογή του ΚΤΣ-2016.
Σ’ ότι αφορά στις μελέτες με βάση τις οποίες προωθείται η δημοπράτηση του έργου, η σωρευτική συνδρομή
των εξής δύο προϋποθέσεων:
γα. Η έγκριση χρηματοδότησης των προς δημοπράτηση έργων ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης
τους (Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα, συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό σκέλος του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων) ή η υποβολή αίτησης ένταξής
τους σε αυτά και
γβ. Η ύπαρξη σχετικής Οικοδομικής Άδειας ή Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας που είναι σε ισχύ ή η
ύπαρξη ολοκληρωμένων και αρμοδίως εγκεκριμένων
σχετικών με τη δημοπράτηση του έργου μελετών, στις
περιπτώσεις που δεν προβλέπεται έκδοση Οικοδομικής Άδειας ή Προέγκρισης Οικοδομικής Άδειας, μπορεί να θεωρείται επαρκής λόγος για την συνέχιση της
προωθούμενης διαδικασίας δημοπράτησης, χωρίς να
έχει προηγηθεί προσαρμογή των μελετών δημοπράτησης, ως απόρροια της εφαρμογής του ΚΤΣ-2016.
Σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί τελικά πριν από τη
δημοπράτηση η λόγω εφαρμογής του ΚΤΣ-2016 απαιτούμενη προσαρμογή των μελετών, θα προβλέπεται
στην προκήρυξη και στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης
ότι αυτή θα συντελεσθεί στο πλαίσιο της σύμβασης
κατασκευής του έργου.
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Στην περίπτωση που έχει ήδη δημοσιευθεί η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού (κατασκευής έργου) ή
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά τη φάση σύναψης της
σύμβασης θα συμφωνείται μεταξύ των αντισυμβαλλομένων, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, η επιλογή
της εφαρμογής του νέου ΚΤΣ-2016.
Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται κατ' αναλογίαν και σε
περιπτώσεις ιδιωτικών έργων, στα οποία η εκτίμηση για
τις τυχόν επιπτώσεις της εφαρμογής του ΚΤΣ-2016 στις
μελέτες και για την απαιτούμενη κατάλληλη προσαρμογή τους θα γίνεται με ευθύνη και μέριμνα του αρμόδιου
μηχανικού, η δε σχετική απόφαση για περαιτέρω ενέργειες θα λαμβάνεται από τον Ιδιοκτήτη».
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να εφαρμόζεται η
Γ.Δ.Τ.Υ./οικ. 3328/12-05-2016 απόφαση (ΦΕΚ 1561 Β΄/
2-6-2016), με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016 ) όπως τροποποιημένη ισχύει.
3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 466/14.02.2018

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
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

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02004661402180008*

