
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
τις υπ’ αριθμ. 1085/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

2 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμ. 77/2016 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης - Υμηττού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 66810/625 (1)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με τις υπ’ αριθμ. 1085/2016 απόφαση του Δημο-

τικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθ-
μιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 §9 
του Ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το Αρ. 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56 
του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ 93/Α/14.04.2014) περί άσκησης 

καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι κενή, 
σε συνδυασμό με το άρθρο 28 §1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015).

8. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ  2302/Β/ 
16.09.2013) απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών 
κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον 
για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκρο-
τημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια 
βελτίωσης της οδικής ασφάλειας».

10. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης 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».

11. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα 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».

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 έγ-
γραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με 
θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυκλοφο-
ριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους OTA και στους 
χερσαίους χώρους λιμένων».

14. Την υπ’αριθμ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015 
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα 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 αρ. 52Α 
του Ν. 2696/1999».

15. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας διαβιβά-
στηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η παραπά-
νω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 1085/16 απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, που αφορά 
σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με τα συνημμένα της.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αθηναίων, βάσει της οποίας ελήφθη η υπ’ 
αριθμ. 68/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη κυ-
κλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την, υπ’ αριθμ. 1085/16 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, για τις υπόψη κυκλο-
φοριακές ρυθμίσεις.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων προκαλείται επιβάρυνση στον 
τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, με κωδικό ΚΑ 
7322.071/2016 (πίστωση 2.500.000,00€).

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Αθηναίων και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση των πο-
λιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών 
της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κατώθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων:
• Την μονοδρόμηση της οδού Χαβρίου με κατεύθυνση 

των οχημάτων από την οδό Κολοκοτρώνη προς και έως 
την οδό Πραξιτέλους, καθώς και την μετατροπή της σε 
οδό ήπιας κυκλοφορίας (Π-92) με ανώτατο όριο ταχύτη-
τας τα 30χλμ/ωρα (Ρ-60).

• Την μονοδρόμηση της οδού Λεωχάρους με κατεύ-
θυνση των οχημάτων από την οδό Πραξιτέλους προς 
και έως την οδό Κολοκοτρώνη, καθώς και την μετατροπή 
της σε οδό ήπιας κυκλοφορίας (Π-92) με ανώτατο όριο 
ταχύτητας τα 30χλμ/ωρα (Ρ-60).

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημάτων 
που κινούνται επί της οδού Πραξιτέλους έναντι της οδού 
Χαβρίου, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης Ρ-2 (STOP)

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της οδού Κολοκοτρώνη έναντι της 

οδού Λεωχάρους, με την εφαρμογή κάθετης σήμανσης 
Ρ-2 (STOP)

• Την απαγόρευση της στάθμευσης (Ρ-39) στις οδούς 
Χαβρίου και Λεωχάρους πλην της διαμορφωμένης εσο-
χής επί της οδού Λεωχάρους.

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέ-
σεις:

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 Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκληση της, σε περίπτωση μη τήρη-
σης 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 Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αθηναίων, 
βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
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Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό σχέδιο της υπ’ 
αριθμ. 1085/16 απόφασης Δ.Σ, να δημοσιευθούν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Ι

Αριθμ. 65756/618 (2)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σύμφωνα 

με την υπ’ αριθμ. 77/2016 απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης - Υμηττού.

Η ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις περί Διοικητικής Αποκέντρωσης διατάξεις όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α/30.05.1997) 

«Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθμιση θεμάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις».

3. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7.06.2010) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

4. Το άρθρο 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
που αφορά στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 §9 
του Ν. 4313/2014.

5. Το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α/23.03.1999) 
περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξου-
σιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

6. Το Αρ. 90 του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ 98/Α΄/22.04.2005) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα»

7. Την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 
06.02.2015 (Φ.Ε.Κ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56 
του Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ 93/Α/14.04.2014) περί άσκη-
σης καθηκόντων Γενικού Γραμματέα όταν η θέση είναι 
κενή, σε συνδυασμό με το άρθρο 28 §1 του Ν. 4325/2015 
(ΦΕΚ 47/Α/11.05.2015).

8. Το Π.δ. 135/23.12.2010 (Φ.Ε.Κ. 228/Α΄/27.12.2010) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».

9. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050 (ΦΕΚ 2302/Β/16.09.2013) 
απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων, με θέμα: «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφορι-
ακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την 
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων 
και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας».

10. Το υπ’ αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Διεύ-
θυνσης 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».

11. Τις υπ’ αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 47870/39280/10.09.2013 
(ΑΔΑ: ΒΛ9ΛΟΡ1Κ-ΔΞΩ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα 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».

13. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 48823/39998/18.09.2013 
έγγραφο του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 
με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων Κυ-
κλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους ΟΤΑ 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Οικ. 22769/12259/19.03.2015 
(ΑΔΑ:7ΞΦΔΟΡ1Κ-ΙΡΚ) απόφαση του Γενικού Γραμμα-
τέα 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 αρ. 52Α 
του Ν. 2696/1999».

15. Το έγγραφο της Διεύθυνσης Διοίκησης της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με το οποίο μας δια-
βιβάστηκε η νομοτύπως ληφθείσα, όπως αναφέρει η 
παραπάνω αρμόδια Υπηρεσία, υπ’ αριθμ. 77/16 από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δάφνης - 
Υμηττού, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με 
τα συνημμένα της.

16. Την Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, βάσει της οποίας ελήφθη 
η υπ’ αριθμ. 14/16 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ, για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

17. Την, υπ’ αριθμ. 77/16 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου του Δήμου Δάφνης - Υμηττού, για τις υπόψη 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

18. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση κυκλο-
φοριακών ρυθμίσεων δεν προκαλείται επιβάρυνση στον 
τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου.

και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αιτιολο-

γούνται επαρκώς από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Δάφνης - Υμηττού και συμβάλλουν στην εξυπηρέτηση 
των πολιτών και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συν-
θηκών της περιοχής, αποφασίζουμε:

Την έγκριση των κάτωθι κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, 
στο Δήμο Δάφνης -Υμηττού.

• Την απαγόρευση Στάσης - Στάθμευσης (στη συμβολή 
της οδού Παπαφλέσσα με την πλατεία Ελευθερίας Κύ-
πρου) με κιτρίνη διαγράμμιση τμήματος οδοστρώματος 
της οδού με διαστάσεις 20 μ. μήκος επί 1μ πλάτος. Η 
κιτρίνη διαγράμμιση θα έχει έναρξη από την ρυμοτομική 
γραμμή του Ο.Τ. 169.

• Την παραχώρηση της προτεραιότητας των οχημά-
των που κινούνται επί της πλατείας Ελευθερίας Κύπρου 
έναντι της οδού Παπαφλέσσα, με την εφαρμογή καθετής 
σήμανσης Ρ-2 (STOP) επί της οδού Παπαφλέσσα.
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• Την απαγόρευση Στάσης - Στάθμευσης εφαρμόζο-
ντας κάθετη σήμανση Ρ-40 επί της πλατείας Ελευθερίας 
Κύπρου και στις δυο πλευρές της ζώνης διέλευσης των 
οχημάτων.

Η χωροθέτηση των καθέτων σημάνσεων και της κίτρι-
νης διαγράμμισης όπως αυτή

αποτυπώνεται στο σχέδιο είναι η εξής:
• Σημείο Α: Ρ-40, Πρ-4α
• Σημείο Β: Ρ-40, Πρ-4γ
• Σημείο Γ: Ρ-40
• Σημείο Δ: Ρ-40, ΠΛ. ΠΙΝ. (Εξαιρούνται λεωφορεία 

ΟΑΣΑ)
• Σημείο Ε: Ρ-40, Πρ-4α
• Σημείο Ζ: Ρ-40, Πρ-4γ
• Σημείο Η: Ρ-40, ΠΛ. ΠΙΝ. (Εξαιρούνται λεωφορεία 

ΟΑΣΑ)
• Σηιιείο θ: Ρ-40
• Σημείο Ι: Ρ-40
• Σημείο Κ: Ρ-40
• Σημείο Λ: Ρ-40, Πρ-4α, Ρ-2
• Σημείο Μ: Ρ-40, Πρ-4γ
• Σημείο Ν: Ρ-2
• Διαγράμμιση τμήματος Μ-Λ, διαστάσεων 20μ x 1μ
Η εν λόγω έγκριση χορηγείται 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 Αναπη-
ρία (ΑμεΑ).

3. Τα μέτρα που λαμβάνονται με την παρούσα απόφα-
ση να ισχύουν από την τοποθέτηση των οικείων πινακί-
δων σήμανσης, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων 
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά το χρόνο ισχύος των μέ-
τρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη της 
αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.

4. Αυτοδίκαιης ανάκληση 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 Έκθεση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δάφνης - 
Υμηττού, βάσει της οποίας ελήφθη η εν λόγω απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.
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Η απόφαση αυτή με το συνοδευτικό σχέδιο της υπ’ αριθμ. 1085/16 απόφασης Δ.Σ, να δημοσιευθούν στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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*02031573009160008*

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

     

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. 

E     

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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