
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης 
της παρ.  5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 από 
τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγρα-
πτέων δικαιωμάτων.

2 Έγκριση της υπ’  αρ. 06/2021 απόφασης του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σχετικά με 
την έγκριση μελετών εξασφάλισης κυκλοφορίας, 
που αφορούν την εκ περιτροπής κυκλοφορία για 
ημερήσια ζώνη έργων του οδικού δικτύου αρμο-
διότητας της ΠΕ Λάρισας και ειδικότερα του έρ-
γου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Δ. ΤΕΜΠΩΝ) ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (Αρ. απόφ. 482376/8-12-2021 ΔΤΕ/
ΠΕ Λάρισας).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 237 ΕΞ 2022 (1)
Παράταση προθεσμίας της υποβολής δήλωσης 

της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 από 

τους δικαιούχους εμπράγματων ή άλλων εγγρα-

πτέων δικαιωμάτων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2308/1995 «Κτηματογράφηση 

για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία 
έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ειδικότερα της παρ. 5 του 
άρθρου 2.

2. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 5).

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία, διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 3/2021 «Μετα-
φορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων 
και μετονομασία Γενικών Γραμματειών (Α’ 3).

6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

7. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

8. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Την υπ’ αρ. 4252/30-08-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Ανάθε-
ση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 3996),

11. Τις υπ’ αρ. 143/6/10-06-2021, 154/18/23-09-2021 
και 161/8/18.11.2021 αποφάσεις του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο».

12. Τις υπ’ αρ. 143/7/10-06-2021, 154/19/23-09-2021 
και 160/12/11-11-2021 αποφάσεις του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. 
«Ελληνικό Κτηματολόγιο».

13. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

1. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσε-
ων της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 για τους 
κατοίκους εσωτερικού, τους κατοίκους της αλλοδαπής 
και για το Ελληνικό Δημόσιο έως και την 15η Μαρτίου 
2022 επί των ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη 
Σύμβαση με κωδικό ΚΤ5-26 και τίτλο «Μελέτη Κτηματο-
γράφησης και Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για 
τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις υπόλοιπες 
περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θήρας, Πάρου, 
Μήλου, Μυκόνου, Τήνου, Άνδρου, Κέας - Κύθνου και Νά-
ξου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και συγκεκριμένα 
στους Καλλικρατικούς Δήμους: Άνδρου, Ανάφης, Θήρας 
(προ-καποδιστριακοί ΟΤΑ Οίας, Ημεροβιγλίου, Βούρ-
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βουλου, Θήρας,Καρτεράδου, Μεσαριάς, Βόθωνος, Έξω 
Γωνιάς, Θηρασιάς), Ιητών, Σικίνου, Φολεγάνδρου, Κέας, 
Κύθνου, Μήλου (προ-καποδιστριακός ΟΤΑ Αδάμαντος), 
Σερίφου, Μυκόνου (προ-καποδιστριακός ΟΤΑ Άνω Με-
ράς), Αμοργού, Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Αντιπάρου, 
Πάρου, Τήνου.

2. Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 
του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995 για τους κατοίκους 
εσωτερικού, τους κατοίκους της αλλοδαπής και για το 
Ελληνικό Δημόσιο έως και την 15η Μαρτίου 2022 επί των 
ακινήτων που κτηματογραφούνται με τη Σύμβαση με 
κωδικό ΚΤ5-29: «Μελέτη Κτηματογράφησης και Παροχή 
Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για τη δημιουργία Εθνικού 
Κτηματολογίου στις υπόλοιπες περιοχές της Περιφερει-
ακής Ενότητας Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης» και 
συγκεκριμένα στους Καλλικρατικούς Δήμους:

Αγίου Βασιλείου, Αμαρίου, Ρεθύμνου (προ-καπο-
διστριακούς ΟΤΑ Αμνάτου, Αρχαίας Ελεύθερνας, Ελευ-
θέρνης, Έρφων, Κυριάννας, Μέσης, Παγκαλοχωρίου, 
Πηγής, Πρίνου, Σκουλουφίων, Χαμαλευρίου, Χαρκίων, 
Βιλανδρέδου, Κάτω Πόρου, Μυριοκεφάλων, Αγίου Κων-
σταντίνου, Άνω Βαλσαμονέρου, Γωνιάς, Ζουριδίου, Κα-
λονύχτου, Κάτω Βαλσαμονέρου, Μαλακίων, Μούντρου, 
Ρουστίκων, Σαϊτουρών, Φρατζεσκιανών Μετοχίων, Γου-
λεδιανών, Καρές, Καστέλλου, Κούμων, Όρους, Σελλίου), 
Ανωγείων, Μυλοποτάμου.

3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από την 6η Ιανουαρίου 2022.

4. Η ισχύς της παραγράφου 2 της παρούσας απόφασης 
αρχίζει από την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2022

Ο Υφυπουργός 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Ι

    Αριθμ. 265737 (2)
Έγκριση της υπ’ αρ. 06/2021 απόφασης του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σχετικά με 
την έγκριση μελετών εξασφάλισης κυκλοφορίας, 
που αφορούν την εκ περιτροπής κυκλοφορία για 
ημερήσια ζώνη έργων του οδικού δικτύου αρμο-
διότητας της ΠΕ Λάρισας και ειδικότερα του έρ-
γου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Δ. ΤΕΜΠΩΝ) ΑΠΟ 
ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (Αρ. απόφ. 482376/8-12-2021 ΔΤΕ/
ΠΕ Λάρισας).

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, 

στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α’ 107).

2. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

3. Το π.δ. 138/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας» (Α’ 231).

4. Την υπ’ αρ. 92801/31-12-2020 απόφαση του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών περί «Αυτοδίκαιης απαλλαγής του 
Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου από τα καθήκοντα 
του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας και ορισμού ασκούντος καθήκο-
ντα Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
Στερεάς - Ελλάδας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1094).

5. Τον ν. 2696/1999 (Α’ 57) που αφορά στην κύρωση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), και ιδίως το 
άρθρο 52.

6. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (Α’ 57) περί δημοσί-
ευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση 
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

7. Την παρ 13 του άρθρου 5 περί «Ρυθμίσεων θεμάτων 
ΟΤΑ» του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

8. Τις υπ’ αρ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 Απο-
φάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

9. Το υπ’ αρ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

10. Το υπ’ αρ. 2874/173392/18.11.2013 έγγραφο της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα: “Διευκρινίσεις-Οδηγίες περί Εγκρίσεων 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.

11. Την υπ’ αρ. 84873/28.04.2021 (ΑΔΑ: 6ΕΕ5ΟΡ10-Ρ0Ζ) 
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας με θέμα: «Τροποποί-
ηση - συμπλήρωση της υπ’ αρ. 9663/97430/2-9-2013 
απόφασης της Γ.Γ.Α.Δ.Θ.-ΣΤ.ΕΛ., όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 1122/9732/28.1.2014 απόφαση, αναφο-
ρικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρ-
θρα 52 και 52 Α του ν. 2696/1999, όπως ισχύει» και την 
υπ’ αρ. 87222/5.5.2021 απόφαση του Αν. Προϊσταμένου 
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας περί «Άσκησης 
αρμοδιότητας σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 52Α του 
ν. 2696/1999» με τις οποίες ορίζεται η Διεύθυνση Τεχνι-
κού Ελέγχου και συγκεκριμένα το Τμήμα Ελέγχου Υλικών 
και Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Θεσσαλίας Στ. Ελλάδας για την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων του άρθρου 52 και 52Α του ν. 2696/1999.

12. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/6952 κοινή υπουργι-
κή απόφαση «Υποχρεώσεις και μέτρα για την ασφαλή 
διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση εργασιών σε 
κοινοχρήστους χώρους πόλεων και οικισμών που προ-
ορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών» (Β΄ 420/2011).

13. Την υπό στοιχεία ΔΜΕΟ/Ο/613 υπουργική απόφα-
ση «Έγκριση: 1) Οδηγιών Μελετών Έργων Κατακόρυφης 
Σήμανσης Αυτοκινητοδρόμων (ΟΜΟΕ -ΚΣΑ), 2) Προδι-
αγραφών και Οδηγιών Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων 
(ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)» (Β΄ 905/2011).

14. Την υπό στοιχεία ΔΟΥ/οικ/220/15-1-15 Εγκύκλιο 
του ΥΠΟΜΕΔΙ «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για την 
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εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 52, του ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 48, του 
ν. 4313/2014».

15. Το υπό στοιχεία ΔΟΥ/277/Φ-252/26-03-2018 έγ-
γραφο του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα «Μέτρα ρύθμισης 
της  - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, του 
ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το άρθρο 48, του ν. 4313/2014».

16. Την υπ’ αρ. 06/21-1-2021 απόφαση Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Λάρισας (ΑΔΑ: 6Π9Ζ7ΛΡ-ΘΝ7) 
περί έγκρισης του συνόλου των μελετών εξασφάλισης 
κυκλοφορίας που αφορούν την εκ περιτροπής κυκλο-
φορία για ημερήσια ζώνη έργων τμημάτων του οδικού 
δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Λάρισας της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας στα πλαίσια εκτέλεσης έργων.

17. Την υπ’ αρ. 37488/25-2-2021 απόφαση Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας (ΑΔΑ: 9Ε26ΟΡ10-Θ28) με την οποία κρίθηκε νόμιμη 
η υπ’ αρ. 06/2021 Ομόφωνη απόφαση του Περιφερεια-
κού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

18. Την υπ’ αρ. 482376/8-12-2021 απόφαση της Δ.Τ.Ε./
Π.Ε Λάρισας (ΑΔΑ:ΨΛΚ47ΛΡ-Ψ2Ψ)) περί Έγκρισης Μελέ-
της εξασφάλισης κυκλοφορίας στα πλαίσια κατασκευής 
του έργου του θέματος, με συνημμένη τη μελέτη εξα-
σφάλισης κυκλοφορίας.

19. Την από 8-12-2021 αίτηση της εταιρίας ΛΑΤΟΜΕΙΑ 
ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε. (α.π. 262548/10-12-2021 Τμήματος ελέγ-
χου υλικών και ποιότητας Δ.Ε. Θεσσαλίας) με την οποία 
μας διαβιβάστηκε ο φάκελος του έργου.

20. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και επειδή:

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αφορούν την Επαρχιακή 
οδό Μακρυχώρι - Ευαγγελισμός (Δ. Τεμπών) και αιτιολο-
γούνται επαρκώς από την αρμόδια υπηρεσία της Π.Ε. 
Λάρισας ενώ στο (18) σχετ. βεβαιώνεται από την αρμόδια 
Υπηρεσία, ότι οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δεν 
επηρεάζουν τα Μέσα Οδικής Μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ 
ΑΣΤΙΚΟ,ΚΤΕΛ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ), αποφασίζουμε:

Την έγκριση της υπ’ αρ. 06/2021 απόφασης του Περι-
φερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σχετικά με την έγκρι-
ση μελετών εξασφάλισης κυκλοφορίας, που αφορούν 
την εκ περιτροπής κυκλοφορία για ημερήσια ζώνη έρ-
γων του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της ΠΕ Λάρισας 
και ειδικότερα του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙ-
ΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ - ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ (Δ. ΤΕΜΠΩΝ) 
ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (αρ. απόφ. 482376/8-12-2021 ΔΤΕ/
ΠΕ Λάρισας).

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 

εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας & κατακόρυφης 
σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή 
τους, κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές και σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ΚΟΚ.

2. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία 
με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό 

και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα 
πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν 
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

3. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) 
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε 
καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμο-
γής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική 
νομοθεσία. Προς τούτο, αλλά και για να διασφαλιστεί 
αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας, να γίνεται συστηματι-
κή επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφά-
λειας, με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό 
των εκάστοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο 
του έργου και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία, 
που θα αποδεικνύεται με τη χρήση του προβλεπόμενου 
ημερολογίου.

4. Η μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να κα-
λυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

5. Οι εργασίες να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια 
της ημέρας, ώστε πριν τη δύση του ηλίου η οδός να πα-
ραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία.

6. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του έρ-
γου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργοταξι-
ακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γάτας, 
κ.λπ.) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. Η 
αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας θα 
πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφοριακού 
φόρτου και με επίβλεψη της επιβλέπουσας υπηρεσίας, 
επαναφέροντας ακέραια την πρότερη σήμανση του οδι-
κού δικτύου της περιοχής.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθηκαν με 
την υπ’ αρ. 06/2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Θεσσαλίας, την 482376/8-12-2021 απόφαση 
της Δ.Τ.Ε./ΠΕ Λάρισας και την μελέτη του έργου με τα 
συνημμένα σχέδια (όπως εγκρίθηκε με τις ανωτέρω 
αποφάσεις).

8. Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφο-
ριακές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία 
θα καθοριστεί από τις αρμόδιες αρχές αστυνόμευσης 
της οδού.

9. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν παρά-
νομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδοτή-
σεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλο-
ποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή 
του υπόψη έργου.

10. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 15 Δεκεμβρίου 2021

  Ο ασκών καθήκοντα Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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