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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας.

2

Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Παιανίας του Δήμου
Παιανίας, ημέρα Τρίτη, της Ζ΄Αττικής.

3

Ίδρυση λαϊκής αγοράς Δαφνίου του Δήμου Χαϊδαρίου, ημέρα Τετάρτη.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
4

Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. πρωτ: 23556/
30-12-2015 απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 77/τ.Β΄/25-1-2016.

5

Διόρθωση σφάλματος στην περίληψη της 357813/
2649/Π03/5/00340/Ε/Ν.3299/2004/1-9-2016
απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2805/6-9-2016
(τεύχος Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 17002/153/2016
(1)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα
με την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας.
Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης ισχύουσες διατάξεις όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄/
30-5-1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αρ. Φύλλου 3088

4. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23-3-1999) που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο
48, παρ. 9 του Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261/Α΄/17-12-2014).
5. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α΄/
23-3-1999), περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Το Π.δ. 135/23-12-2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27-12-2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
7. Την Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) και το Άρθρο 56 του
Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α΄/14-4-2014) περί άσκησης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή,
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 4325/2015
(ΦΕΚ 47/Α΄/11-5-2015).
8. Το υπ’ αριθμ. 15109/13-5-2013 έγγραφο της Δ/νσης
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 Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
9. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.
10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10-9-2013
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του Ν. 2696/1999».
11. Το άρθρο 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».
12. Την υπ’ αριθμ. Πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/6-2-2015) «Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της Χώρας».
13. Την υπ’ αριθμ. πρ. οικ. 22769/12259/19-3-2015
(ΑΔΑ 7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα:
«Άσκηση αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων των ΟΤΑ
που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας και
λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα του άρθρου
52Α του Ν. 2696/1999».
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14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18-9-2013 έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με θέμα:
“Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφοριακών
Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους Ο.Τ.Α. και στους χερσαίους χώρους λιμένων”.
15. Το έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με αριθμό πρωτ.
1399/504/2016, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα όπως αναφέρει η παραπάνω αρμόδια
Υπηρεσία απόφαση με αριθμ. 527/2015 του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα του και έλαβε
αριθμ. πρ. 17002/153/2016.
16. Την Τεχνική Έκθεση, της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Καλλιθέας, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ’ αριθμ.
99/2014 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
17. Την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση του Δ.Σ. του
Δήμου Καλλιθέας, με την οποία εγκρίνονται, οι υπόψιν
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τα συνημμένα τους.
18. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων προκαλείται δαπάνη 239,92
Ευρώ μόνο για την προμήθεια των πινακίδων σήμανσης,
η οποία θα αντιμετωπισθεί από την Κ.Α. 30.7135.0001
πίστωση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους του
Δήμου Καλλιθέας.
και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολογούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία, του Δήμου
Καλλιθέας και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών
της περιοχής, αποφασίζουμε:
Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
στο Δήμο Καλλιθέας:
1) Τη μονοδρόμηση της οδού Παπαφλέσσα, με κατεύθυνση κυκλοφορίας από την οδό Αγνώστου Στρατιώτου
προς την οδό Σπάρτης
2) Την απαγόρευση στάθμευσης παρά το κράσπεδο,
στη δεξιά πλευρά κατά την προτεινόμενη ροή κυκλοφορίας, σε όλο το μήκος της οδού Παπαφλέσσα.
3) Την παραχώρηση προτεραιότητας στα οχήματα που
κινούνται στην οδό Σπάρτης, έναντι των οχημάτων που
κινούνται στην οδό Παπαφλέσσα.
Οι εν λόγω εγκρίσεις χορηγούνται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα έτσι ώστε με την εφαρμογή
των προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, να μην
επηρεάζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής
μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να
υποστηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).
3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφαση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης, ή των διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέτρων αυτών
η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της αρμόδιας
Αστυνομικής Αρχής.

Τεύχος Β’ 3088/28.09.2016

4. Αυτοδίκαιης ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί
από τους αρμοδίους φορείς καθώς και με την απόφαση
αυτή.
5. Μη νομιμοποίησης τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Παρακολούθησης της ακριβούς εκτέλεσης των όρων
που έχουν τεθεί με αυτή, από τις Αρχές προς τις οποίες
αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην Τεχνική - Εισηγητική Έκθεση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλλιθέας, βάσει των οποίων ελήφθησαν οι εν λόγω Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καλλιθέας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2016
Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
Ι

Aριθμ. απόφ. 313/2016
(2)
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Παιανίας του Δήμου
Παιανίας, ημέρα Τρίτη, της Ζ’ Αττικής.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 29η/15-9-2016 θέμα 12ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/
4-11-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ
118/τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ
265/Β΄/2014).
5. Την με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β΄/17-2-2016) με θέμα
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
Περιφέρειας Αττικής».
6. Την υπ’ αριθμ. 188/2007 απόφαση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.
7. Τις υπ’ αριθμ. 181/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Παιανίας.
8. Τα με αριθμ. πρωτ. 26722/17-12-2015, 7059/8-4-2016
17009/1-9-2016 έγγραφα των υπαλλήλων της Δ/νσης
Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.
9. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/159-α’/25-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής.
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:
Tη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Παιανία, του Δήμου
Παιανίας (της Ζ’ Αττικής), ημέρα Τρίτη, έως εξής:
α) στην οδό Όθωνος Χούντα (από Βασ. Φρειδερίκης
μέχρι την οδό Πεδουλά Κύπρου) για το χρονικό διάστημα
από 1ης Ιανουαρίου έως 30ης Ιουνίου και
β) στην οδό Σπύρου Δήμα (από την οδό Αττικής «γεφύρι» έως την Λεωφ. Λαυρίου) για το χρονικό διάστημα
από 1ης Ιουλίου έως 31ης Δεκεμβρίου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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8. Τα με αριθμ. πρωτ. 26438/16/344915/20-2-2016,
26438/16/994662/23-5-2016 και 26438/16/1150086/
13-6-2016 έγγραφα του Τμήματος Τροχαίας Αιγάλεω
Αττικής.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει ομόφωνα:
Την ίδρυση και λειτουργία της λαϊκής αγοράς Δαφνίου, ημέρα Τετάρτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους,
επί της οδού Βουλγαροκτόνου από την οδό Βυζαντίου
έως και 75 μέτρα μετά την οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος

Ι

Αριθμ. απόφ. 314/2016
(3)
Ίδρυση λαϊκής αγοράς Δαφνίου του Δήμου Χαϊδαρίου, ημέρα Τετάρτη.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 29η/15-9-2016 θέμα 14ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010)
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010)
«Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκαν με την αριθμ. 44403/20-10-2011 (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/411-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση
Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ
118/τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».
4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του Ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ
265/Β΄/2014).
5. Την με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β΄/17-2-2016) με θέμα
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
Περιφέρειας Αττικής».
6. Την υπ’ αριθμ. 321/2015 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Χαϊδαρίου.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 1867/5-2-2016 έγγραφο του
υπαλλήλου της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(4)
Στην με αριθμ. πρωτ: 23556/30-12-2015 απόφαση του
Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 77/τ.Β΄/25-1-2016, στη σελ. 928, στήλη
2, παρ.9, σειρά 28, διορθώνεται το εσφαλμένο: «Είκοσι
επτά (27) υπάλληλοι ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ημέρες
60 έκαστος» στο ορθό: «Είκοσι επτά (27) υπάλληλοι ΔΕ
Οδηγών Αυτ/των ημέρες 60 έκαστος».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης)
Ι

(5)
Στην περίληψη της 357813/2649/Π03/5/00340/
Ε/Ν.3299/2004/1-9-2016 απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
2805/6-9-2016 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 29886 στην Α΄ στήλη, στον στίχο 51 εκ των άνω (προτελευταίο) διορθώνεται το εσφαλμένο: «Με την 357813/2649/Π03/5/00340/
Ε/Ν.3299/2004/01-09-2016 απόφαση», στο ορθό: «Με την
357813/2649/Π03/5/00123/Ε/Ν.3299/2004/01-09-2016
απόφαση».
(Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας)
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3088/28.09.2016

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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) webmaster.et@et.gr
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

*02030882809160004*

