
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήμα-
τος για καθαριότητα της Ε.Φ.Α. Χαλκιδικής και Αγί-
ου Όρους.

2 Έγκριση της με αρ. 47/2016 απόφασης του Δημο-
τικού συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνου που αφορά 
πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την πεζο-
δρόμηση δημοτικού δρόμου Αρμένων και απα-
γόρευση οχημάτων επί της πλατείας Αρμένων.

3 Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης κα-
θορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημε-
ρών κίνησης εκτός έδρας για υπάλληλο που υπη-
ρετεί στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών του Νομού 
Θεσσαλονίκης για το 2017.

4 Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης καθορι-
σμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κίνη-
σης εκτός έδρας των υπηρετούντων στις Διευθύν-
σεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Διευθύνσεις 
της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το 2017.

5 Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός 
έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Παύλου 
Μελά Νομού Θεσσαλονίκης για το έτος 2017.

6 Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Χαλάνδρι, ημέρα 
Τρίτη της Γ΄ Αθηνών (Δήμος Χαλανδρίου).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ 
ΕΦΑΧΑΓΟΡ/182548/117638/1457 (1)
  Απόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήμα-

τος για καθαριότητα της Ε.Φ.Α. Χαλκιδικής και 

Αγίου Όρους.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ 
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ  

 ́Εχοντας υπόψη: 
Τις διατάξεις:
1. Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) «Κωδικο-

ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερ-
νητικά όργανα».

2. Του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύστα-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

3. Του π.δ. 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

4. Της ΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/
24-10-2014 (ΦΕΚ 2891/Β/29-10-2014) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού στις Περιφε-
ρειακές και Ειδικές Περιφερειακές Υπηρεσίες και στα 
Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της ΓΔΑΠΚ και ΓΔΑΜΤΕ 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

5. Την με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/
40980/36082/18068/27-10-2014 Απόφαση της Γενικής 
Γραμματέως Πολιτισμού για τον ορισμό του Προϊσταμέ-
νου της 10ης ΕΒΑ.

6. Του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

7. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014) «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις».

8. Του π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22-11-2010) «Ανάλη-
ψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

9. Του άρθρου 12 του π.δ. 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α/
03-06-1998) «Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντο-
λής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου».

10. Της με αρ. 2/5091/0026/25-05-2012 (ΦΕΚ 1741/
Β/25-05-2012) απόφασης του Υπ. Οικονομικών «Καθορι-
σμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή 
δαπανών πάγιων κατ' αποκοπή χορηγημάτων και μισθω-
μάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών». 

11. Του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

12. Την με αρ. πρωτ. 1456/17-05-2017 (ΑΔΑ:
6Ψ3Η4653Π4-7ΦΛ) απόφαση ανάληψης δέσμευσης πί-
στωσης ποσού 15.000,00 € καταχωρημένη με α/α. 40185 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών της ΔΥΕΕ του Νομού 
Χαλκιδικής. 

13. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί-
ζουμε:

Καθορίζουμε:
α. την μηνιαία πάγια επιχορήγηση για τις ανάγκες 

καθαριότητας γραφείων, μουσείων (Πολύγυρος Χαλκι-
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δικής) στο ποσό των 300,00 € (τριακόσια ευρώ) για το 
χρονικό διάστημα από 01-06-2017 έως 31-12-2017

β. την μηνιαία πάγια επιχορήγηση για τον καθαρισμό 
των Αρχαιολογικών χώρων της Εφορείας (Όλυνθος), στο 
ποσό των 130,00 € (εκατόν τριάντα ευρώ) για το χρονικό 
διάστημα από 01-06-2017 έως 31-12-2017

γ. την μηνιαία πάγια επιχορήγηση για τον καθαρισμό 
στο Κέντρο Βυζαντινού Πολιτισμού «Ιουστινιανός» στα 
Ν. Φλογητά, στο ποσό των 450,00 € (τετρακόσια πενή-
ντα ευρώ) για το χρονικό διάστημα από 01-06-2017 έως 
31-12-2017

δ. την μηνιαία πάγια επιχορήγηση για τον καθαρισμό 
του Αρχαιολογικού χώρου της Εφορείας στον Άμμωνα 
Δία (Καλλιθέα), στο ποσό των 160,00 € (εκατόν εξήντα 
ευρώ) για το χρονικό διάστημα από 01-06-2017 έως 
31-12-2017

ε. την μηνιαία πάγια επιχορήγηση για τις ανάγκες κα-
θαριότητας στον Αρχαιολογικό χώρο των Αρχαίων Στα-
γείρων στο ποσό των 250,00 € (διακόσια πενήντα ευρώ) 
από 01-06-2017 έως 31-12-2017

στ. την μηνιαία πάγια επιχορήγηση για τις ανάγκες κα-
θαριότητας στον Αρχαιολογικό χώρο της Μονής Ζυγού 
(Ουρανούπολη) στο ποσό των 100,00 € (εκατό ευρώ) 
από 01-06-2017 έως 31-12-2017

ζ. την μηνιαία πάγια επιχορήγηση για τον καθαρισμό 
των γραφείων του Τεχνικού Γραφείου Αγίου Όρους στη 
Θεσσαλονίκη στο ποσό των 750,00 € (επτακόσια πενή-
ντα ευρώ) από 01-06-2017 έως 31-12-2017

Η δαπάνη αυτή θα βαρύνει την πίστωση του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 21/110 και Κωδικού 
Αριθμού Εξόδου 1232 του οικονομικού έτους 2017.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά 
εντάλματα σύμφωνα με την αρ. 2/5091/0026/25-05-2012 
(ΦΕΚ 1741/Β/25-05-2012) απόφαση του Υπ. Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πολύγυρος, 17 Μαΐου 2017

Ο Προϊστάμενος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ

I

Αριθμ. 785 (2)
    Έγκριση της με αρ. 47/2016 απόφασης του Δημο-

τικού συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνου που αφορά 

πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την πεζο-

δρόμηση δημοτικού δρόμου Αρμένων και απα-

γόρευση οχημάτων επί της πλατείας Αρμένων.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α/1999) "Κύρωση του Κώ-

δικα Οδικής Κυκλοφορίας", όπως έχει τροποποιηθεί και 
ιοχύει και ειδικότερα το άρθρο 52 αυτού.

2) Το ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/2006) "Κύρωση του 
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων", όπως ισχύει.

3) Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010) "Νέα Αρχιτεκτονι-
κή της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", όπως ισχύει.

4) Το π.δ. 136/2010 (ΦΕΚ 229 Α΄/2010) με θέμα "Οργα-
νισμός της Αποκέντρωσης Διοίκηση Κρήτης".

5) Το με αρ. πρωτ. 15109/13-05-2013 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 Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

6) Το με αρ. πρωτ. Οικ. 2095/8-10-2015 έγγραφο της 
Υπηρεσίας προς τους Δήμους της Περιφέρειας Κρήτης: 
"Διευκρινίσεις -Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφορια-
κών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων των ΟΤΑ Περιφέρειας 
Κρήτης".

7) Το ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 261 Α΄/2014) "Ρυθμίσεις θεμά-
των μεταφορών τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων 
και άλλες διατάξεις" και ειδικότερα το άρθρο 48 παρ. 9 
αυτού που αφορά σε ρυθμίσεις θεμάτων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας.

8) Το ν. 4257/2014 και ειδικότερα το άρθρο 56 αυτού 
σύμφωνα με το οποίο: "Τον Γενικό Γραμματέα Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης αναπληρώνει ο αρχαιότερος Γε-
νικός Διευθυντής όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται", 
καθώς επίσης και την πράξη 4/2015 (ΦΕΚ 24/Α΄/2015) 
του Υπουργικού Συμβουλίου περί αποδοχής των πα-
ραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων.

9) Το ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α) και ειδικότερα το άρθρο 
28 παρ.1 "Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέ-
μηση της γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις".

10) Την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/οικ/220/15-01-2015 Εγκύ-
κλιο του Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Έργων της 
Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδο-
μών Μεταφορών και Δικτύων αναφορικά με τα "Μέτρα 
ρύθμισης της κυκλοφορίας για την 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".

11) Το με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/1052/Φ/05-03-2015 έγγραφο 
του Τμήματος ΣΤ΄ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών της 
Γενικής Δ/νσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουρ-
γείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού 
με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52 του 
ν.  2696/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρ-
θρο 48 του ν. 4313/2014".

12) Την με αρ. πρωτ. οικ.563/09-03-2015 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης 
(ΑΔΑ: ΨΨ5ΕΟΡ1Θ-ΑΚΟ), με την οποία ανατίθεται στην 
Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου ο έλεγχος των αποφάσεων των 
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα ρύθ-
μισης οδικής κυκλοφορίας που εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 52 του ν. 2696/1999,

13) Τις υπ’ αριθμ. 5 και 6 αποφάσεις από το πρακτικό 
2/18-12-2014 της Τοπικής Κοινότητας Αρμένων Δήμου 
Ρεθύμνου σύμφωνα με την οποία εισηγείται στο Δημο-
τικό συμβούλιο την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων 
άνω των 3,5 τόννων στην πλατεία Αρμένων καθώς και 
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την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων μέσα από την 
πλατεία Αρμένων κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου

14) Το με αριθμ. πρωτ. 2501/1α/383-α/4-2-2015 έγγρα-
φο της Τροχαίας με το οποίο συνηγορεί με την έγκριση 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του θέματος.

15) Την από 6-3-2017 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Με-
λετών του Δήμου Ρεθύμνου σχετικά με τις κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις στην Τ. Κοινότητα Αρμένων

16) Την με αρ. πρακτικού 8/23-7-2015 της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής Ρεθύμνου με θέμα "Πεζοδρόμηση δη-
μοτικού δρόμου Αρμένων και απαγόρευση οχημάτων 
επί της πλατείας Αρμένων".

17) Την με αριθμ.47 απόφαση από το πρακτικό 2/
1-2-2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου (ΑΔΑ: 
ΩΠ9ΜΩ1Ψ-ΥΘ5) με την οποία αποφασίζονται ομόφωνα 
οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Τ. Κοινότητα Αρμένων, 
όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση της Δ/νσης 
Μελετών του Δήμου.

18) Το με αριθμ. πρωτ. 244/3-4-2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Διοίκησης- Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού 
Ν. Ρεθύμνου με θέμα "Έλεγχος της με αριθμό 47/16 από-
φασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνου που 
αφορά λήψη μέτρων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων" σύμ-
φωνα με το οποίο η με αριθμ. 47/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου ελήφθη νομότυπα.

19) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται δαπάνη που θα 
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου, όπως αναφέρε-
τε στην τεχνική έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που 
καθορίστηκαν με την με αριθμ. 47/2016 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου στην Τ. Κοινότητα Αρ-
μένων, όπως αυτή περιγράφεται στην τεχνική έκθεση της 
Δ/νσης Μελετών του Δήμου Ρεθύμνου (σχετ. 15) και στη 
συνημμένη οριζοντιογραφία και συγκεκριμένα:

1. Την απαγόρευση της στάθμευσης βαρέων οχημά-
των, άνω των 3,5 τόνων επί της πλατείας Αρμένων.

2. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας στον παράλληλο 
ανώνυμο κεντρικό δρόμο που οδηγεί στην πλατεία Αρ-
μένων ,για μήκος 200 μ. περίπου, κατά τους μήνες Ιούλιο 
και Αύγουστο και για τις ώρες 18.30-22.30 με εξαίρεση 
για τους μόνιμους κάτοικους επί του δρόμου αυτού.

Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εγκρίνονται με 
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ τοποθέτηση 
κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης, 
χρήση κατάλληλων υλικών κ.λπ.) θα είναι σύμφωνες με 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις προδιαγραφές 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

2. Η υλοποίηση των ρυθμίσεων θα γίνει με ευθύνη της 
Δ/νσης Μελετών του Δήμου Ρεθύμνου ο οποίος υποχρε-
ούται καθ όλη την χρονική διάρκεια εφαρμογής των εν 
λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να αξιολογεί την απο-
τελεσματικότητα των μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο 
δίκτυο κυκλοφορίας της πόλης, παρακολουθώντας και 
συντηρώντας τα σχετικά έργα (π.χ. την σήμανση).

3. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

4. Οι εν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από 
την τοποθέτηση των οικείων πινακίδων σήμανσης ή των 
διαγραμμίσεων στο οδόστρωμα.

5. Με την παρούσα απόφαση δεν νομιμοποιούνται 
τυχόν παράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες 
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για 
την υλοποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων.

6. Οι Αρχές στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα από-
φαση παρακαλούνται να παρακολουθούν την ακριβή 
εκτέλεση της όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας τους.

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται 
στην Τεχνική Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ρεθύμνου, βάσει της 
οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου.

Κατά της παρούσας απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
ν.  2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών. Επίσης κατά της παρούσας απόφασης μπο-
ρεί να ασκηθεί προσφυγή στα Διοικητικά Δικαστήρια και 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 16 Μαΐου 2017 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 

I

   Αριθμ. 27673 (3)
Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης κα-

θορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημε-

ρών κίνησης εκτός έδρας για υπάλληλο που υπη-

ρετεί στο Δήμο Νεάπολης - Συκεών του Νομού 

Θεσσαλονίκης για το 2017.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α/2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του π.δ. 142/
2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 « Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
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κών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014), καθώς και την αριθ. 4/
06-02-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί 
αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/
Α΄/06.02.2015).

5. Την υπ' αριθ. 7515/10-02-2017 (ΦΕΚ 882/Β΄/
17-03-2017) απόφαση, που αφορά στο ανώτατο όριο 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλή-
λων υπηρετούντων στο Δήμο Νεάπολης -Συκεών Νομού 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2017.

6. Το με αριθ. πρωτ. 15328/28-04-2017 έγγραφα της 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, μαζί με τη συνημμένη σε 
αυτά αλληλογραφία, σχετικά με την συμπλήρωση - τρο-
ποποίηση με τον επιτρεπόμενο ετήσιο συμψηφισμό των 
δικαιούμενων ημερών εκτός έδρας ανά μήνα, για έναν (1) 
υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί στο Αυτοτελές Τμήμα Προ-
γραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του φο-
ρέα, έτους 2017, όπως ειδικότερα αναγράφεται σε αυτό.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, 
στον προϋπολογισμό του Δήμου, από την εφαρμογή της 
ανωτέρω συμπλήρωσης - τροποποίησης της απόφασης, 
σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 15309/28-04-2017 έγγραφο 
- βεβαίωση του Δήμου, από αυτό που είχε προϋπολο-
γισθεί στην αριθ. πρωτ. 7515/10-02-2017 (ΦΕΚ 882/Β΄/
17-03-2017) αρχική απόφαση, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 
7515/10-02-2017 (ΦΕΚ 882/Β'/17-03-2017) αρχική από-
φαση, αναφορικά με το ανώτατο ορίου επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων στις 
Διευθύνσεις του Δήμου Νεάπολης - Συκεών για το έτος 
2017, ως προς τον παρακάτω συνημμένο πίνακα :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΑΔΟΣ/

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ

ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 10

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2017 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 

I

Αριθμ. 29445 (4)    
Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης καθο-

ρισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπομένων ημερών κί-

νησης εκτός έδρας των υπηρετούντων στις Διευθύν-

σεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και τις Διευθύνσεις της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην Περι-

φέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για το 2017.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α/2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του π.δ. 
142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014), καθώς και την αριθ. 4/
06-02-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί 
αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/
Α΄/06.02.2015).

5. Την υπ' αριθ. 76083/18-11-2016 (ΦΕΚ 4472/Β'/
30-12-2016) απόφαση, που αφορά στο ανώτατο όριο 
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων 
υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονί-
κης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 
2017.

6. Την 81320 + 77909/01.12.2016 (ΦΕΚ 4302/Β'/
30.12.2016), απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, αναφορικά 
με την έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
λόγω της οποίας επακολούθησαν αλλαγές στις οργανικές 
μονάδες, καθώς και στις τοποθετήσεις των υπαλλήλων, 
με συνέπεια να χρήζει μερικής τροποποίησης ο πίνακας 
των μετακινουμένων εκτός έδρας, σύμφωνα με την νε-
ώτερη οργανωτική δομή, για το έτος 2017.

7. Το με αριθ. πρωτ. 176125/2963+175612/2947/
08-05-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας της Περιφέρειας Κε-
ντρικής Μακεδονίας, μαζί με τη συνημμένη σε αυτά αλ-
ληλογραφία, σχετικά με την συμπλήρωση - τροποποίηση 
με τον επιτρεπόμενο ετήσιο συμψηφισμό των δικαιού-
μενων ημερών εκτός έδρας ανά μήνα, για συγκεκριμένο 
αριθμό υπαλλήλων υπηρετούντων στην Υποδιεύθυνση 
Τεχνικών Έργων που ανήκει στην Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, 
έτους 2017, όπως ειδικότερα αναγράφεται σε αυτό.

8. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, 
στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, από την εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρωσης - 
τροποποίησης της απόφασης μας, σύμφωνα και με τα 
ανωτέρω έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, από αυτό που είχε προϋπολογισθεί στην αριθ. 
πρωτ. 76083/18-11-2016 (ΦΕΚ 4472/Β΄/30-12-2016) αρ-
χική απόφαση, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε την αριθ. πρωτ. 
76083/18-11-2016(ΦΕΚ 4472/Β'/30-12-2016) αρχική 
απόφαση, αναφορικά με το ανώτατο ορίου επιτρεπο-
μένων ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων 
στις Διευθύνσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονί-
ας για το έτος 2017, ως προς τον παρακάτω συνημμένο 
πίνακα:
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ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Μ.Ε.Θ.

ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΙΑ

ΚΛΑΔΟΣ/
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΩΝ

ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ/ΓΕΩΛΟΓΩΝ 1 60

ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ 
ΤΟΠΟΓ. ΜΗΧ/ΩΝ 1 60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2017 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ 

I

Αριθμ. 29301 (5)
    Ανώτατο όριο επιτρεπόμενων ημερών κίνησης 

εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο 

Δήμο Παύλου Μελά Νομού Θεσσαλονίκης για 

το έτος 2017. 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλι-
κράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2685/1999 
«Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός 
και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 6 του ν. 2738/1999 
«Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, 
μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλ-
λες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3833/2010 
(ΦΕΚ 40/Α΄) «Προστασία της εθνικής οικονομίας - επεί-
γοντα μέτρα για τη αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου 
Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(ΦΕΚ 94/Α/2015) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση 
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για 
την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.».

6. Την αριθ. πρωτ. οικ. 2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την «Πα-
ροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 
του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) «Δαπάνες μετακινούμενων 
εντός και εκτός επικράτειας».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του π.δ. 142/
2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27-12-2010 «Οργανισμός της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερι-
κών» (ΦΕΚ 93/Α΄/14.04.2014), καθώς και την αριθ. 4/
06-02-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί 

αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/
Α΄/06.02.2015).

9. Το αίτημα με αριθ. πρωτ. 19853/28-04-2017 της Δι-
εύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Παύλου 
Μελά, αναφορικά με το ανώτατο όριο επιτρεπόμενων 
κατ' έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετού-
ντων στο Δήμο υπαλλήλων για το έτος 2017, καθώς και 
την αιτιολογημένη πρόταση σχετικά με τις ανάγκες με-
τακίνησης αυτών.

10. Το ύψος της προκαλούμενης από την απόφαση 
αυτή δαπάνης, όπως περιγράφεται στο ανωτέρω έγγρα-
φο του Δήμου, ύφους 5.285.00 €. η οποία θα βαρύνει 
τους παρακάτω Κ.Α. : 00.6423.00, 10.6422.00, 30.6422.00 
και 35.6422.00, αντίστοιχα του προϋπολογισμού οικονο-
μικού έτους 2017, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατά το 
έτος 2017 ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλ-
λήλων υπηρετούντων στο Δήμο Παύλου Μελά, ως εξής:

Α/Α Κλάδος/ Ειδικότητα
Αριθμός 
υπαλλή-

λων 

Ανώτατος 
αριθμός 

ημερών/ανά 
υπάλληλο

Διεύθυνση Σχεδιασμού - Αστικής Ανάπτυξης - 
Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
(Διοικητικού) 1 8

2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 3

3 ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 1 6

Διεύθυνση Περιβάλλοντος - Πρασίνου

1 ΠΕ Γεωπόνων 2 3

Διεύθυνση Πολεοδομίας

1 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 3 3

2 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών 1 3

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών 1 3

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 
(Οικονομικού) 1 6

2 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού 2 6

Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου

1 Επιστημονικός Συνεργάτης 
(ΠΕ Χημικός Μηχανικός) 1 16

2 Επιστημονικός Συνεργάτης 
(ΠΕ Αρχιτέκτονας Μηχανικός) 1 3

 Οι ημέρες εκτός έδρας που καθορίζονται με την πα-
ρούσα κατανέμονται ισομερώς κατά μήνα ή ανάλογα με 
τις λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Θεσσαλονίκη, 18 Μαΐου 2017 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
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Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Χαλάνδρι, ημέρα 

Τρίτη της Γ΄ Αθηνών (Δήμος Χαλανδρίου).

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
 (συνεδρίαση 16η/04- 5-2017 θέμα 12°)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/τ.Α΄/2010), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 109290/39629/23-12-2016 
απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
(ΦΕΚ 4251/τ.Β΄/29-12-2016) και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.4264/2014 (ΦΕΚ 
118/τ.Β΄/15-5-2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτή-
των εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις».

4. Τα άρθρα 83, 84 και 85 του ν.4314/23-12-2014 (ΦΕΚ 
265/Β/2014).

5. Τη με αριθμ. 17/2016 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής (ΦΕΚ 357/Β΄/7-2-2016) με θέμα 
«Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών 
Περιφέρειας Αττικής».

6. Τη με αριθμ. πρωτ. 217156/20-9-1976 απόφαση 
Νομάρχη Αττικής.

7. Τη με αριθμ. 439/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Χαλανδρίου.

8. Τη με αριθμ. πρωτ. 1401/01-02-2017 αναφορά των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας 
Αττικής.

9. Το με αριθμ. πρωτ. 2009/4/172 Β΄/06-4-2017 έγγρα-
φο του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρασκευής.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Χαλάνδρι, του Δήμου 
Χαλανδρίου, της Γ΄ Αθηνών, ημέρα Τρίτη, εκ περιτροπής 
ανά έξι (6) μήνες ως εξής:

Α) οδός Μικράς Ασίας (από οδό Μαραθώνος μέχρι τη 
Βασ. Γεωργίου) από 01-7 έως 31-12 κάθε έτους,

Β) οδός Γρ. Γυφτοπούλου (από οδό Κολοκοτρώνη μέχρι 
την οδό Επιδαύρου), από 01 -01 έως 30-6 κάθε έτους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ  
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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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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
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