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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.910/6/129344/
11-04-2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας
«Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών Υπξκών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ)» (Β’ 519).

2

Τροποποίηση άδειας Κολλεγίου με το διακριτικό
τίτλο AEGEAN OMIROS COLLEGE της εταιρείας
AEGEAN OMIROS ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ως προς την προσθήκη νέας δομής.

3

Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017.

4

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δημοτική Κοινότητα Παστίδας Δήμου Ρόδου.

5

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών Δήμου Ρόδου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
6

Διόρθωση σφάλματος στην 46/16.03.2017 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
1432/27.03.2017 (τ.Β΄).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.820/32/988219/Σ.3232
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.910/6/129344/
11-04-2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας
«Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων Αξκών Υπξκών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ)» (Β’ 519).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου μόνον του ν.δ. 2475/1953 «Περί καθορισμού της σχέσεως των εις στρατιωτικά οικήματα
εγκαθιστάμενων υπό της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Αξιωματικών.» (Α’ 191).

Αρ. Φύλλου 2506

β. Της περίπτ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 1 του π.δ. 129/
1992 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας
υπουργείων» (Α’ 65).
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
δ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 116).
2. Την υπ’ αριθμ. 24/14-02-2017 εισήγηση του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
4. Την ανάγκη απλοποίησης και εκσυγχρονισμού της
διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του βασικού μηνιαίου μισθώματος και της επιβάρυνσης θέρμανσης των
στεγαζομένων στα στρατιωτικά οικήματα αξιωματικών
και υπαξιωματικών, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.910/6/129344/
11-04-2005 απόφασης Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Η υπ’αριθμ. Φ.910/6/129344/11-04-2005 απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Κανονισμός Στρατιωτικών Οικημάτων
Αξκών - Υπξκών (ΣΟΑ-ΣΟΜΥ)» (Β’519) τροποποιείται ως εξής:
1. Η περίπτ. (6) της υποπαρ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου
16 διαγράφεται.
2. Η παρ. 3 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η μηνιαία είσπραξη των κοινοχρήστων γίνεται από
τους διαχειριστές συντηρητές των ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ.».
3. Η παρ. 4 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η επιβάρυνση θέρμανσης για τα καύσιμα των ΣΟΑ ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ αποδίδεται στο ΤΕΘΑ.».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 20 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η είσπραξη του μισθώματος και της επιβάρυνσης
θέρμανσης διενεργείται με την παρακράτηση από τις
μηνιαίες αποδοχές των στεγαζομένων στα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ ΣΟΕΠΟΠ. Με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζονται οι εσωτερικές διαδικασίες
για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».
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5. Η παρ. 4 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι δαπάνες κοινών παροχών, όπως ηλεκτρισμού, κίνησης ανελκυστήρων, ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, ευπρεπισμού του περιβάλλοντος το κτίριο χώρου, απορριμμάτων
κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητας, εκκένωσης βόθρων,
αμοιβών ιδιωτικών συνεργείων, ρυθμίζονται σύμφωνα με τη
νομοθεσία που διέπει τις ιδιωτικές πολυκατοικίες και βαρύνουν τους στεγαζόμενους. Η Διοικούσα Επιτροπή κατανέμει
το σχετικό ποσό στους στεγαζόμενους, κατά αναλογία προς
τους χώρους που μισθώνουν. Τα ποσά που βαρύνουν κάθε
στεγαζόμενο για τις ως άνω δαπάνες αναγράφονται σε ιδιαίτερη ονομαστική κατάσταση και εισπράττονται από τους
διαχειριστές συντηρητές των ΣΟΑ - ΣΟΜΥ -ΣΟΕΠΟΠ.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την πρώτη ημέρα
του δεύτερου μήνα από το μήνα δημοσίευσής της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουνίου 2017
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
Ι

Αριθμ. 113472/Κ1
(2)
Τροποποίηση άδειας Κολλεγίου με το διακριτικό
τίτλο AEGEAN OMIROS COLLEGE της εταιρείας
AEGEAN OMIROS ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ως προς την προσθήκη νέας δομής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α/25-8-2008)
«ίδρυση και Λειτουργία Κολλεγίων».
2. Τις διατάξεις του ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233/Α/4-11-2011),
Μέρος Ε, άρθρο 31, «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3696/
2008».
3. Τις διατάξεις της παραγράφου Θ, υποπαραγράφων Θ3, Θ6, Θ7, του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013-2016 -Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α’)
όπως ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του άρθρου Έκτου, παρ. 3, του ν. 4218/
2013 (ΦΕΚ 268/Α/10-12-2013) «Θέματα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης».
5. Την αρ. 10136/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 Β’) απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας απαιτούμενων δικαιολογητικών για χορήγηση, τροποποίηση κ.λπ.».
6. Την αρ. 10135/ΙΑ/18-11-2012 (ΦΕΚ 3057 Β’) απόφαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών
ποσών...» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 34566/
ΙΑ/12-3-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 756/Β/3-4-2013)
και ισχύει.

Τεύχος Β’ 2506/20.07.2017

7. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α/29-8-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».
8. Το αριθμ. 70 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 114/Α/
22-9-2015) «...Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας/
Έρευνας και Θρησκευμάτων....».
9. Το αριθμ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) προεδρικό διάταγμα που αφορά στο διορισμό του Κωνσταντίνου Γαβρόγλου του Βασιλείου στη θέση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο διορισμό
του Δημητρίου Μπαξεβανάκη του Σόλωνα στη θέση του
Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
10. Την αριθμ. 201408/Υ1/25-11-2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας
(ΦΕΚ 3818/Β/28-11-2016) που αφορά στην «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
11. Την αριθμ. 178761/Γ2/9-11-2015 (ΦΕΚ 803/τ.ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ..../10-11-2015
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων περί «Διορισμού Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας
Γενιάς....».
12. Την αριθμ. 93258/Α1/12-6-2015 (ΦΕΚ 1185/Β/
19-6-2015) υπουργική απόφαση περί «Μεταβίβασης
δικαιώματος υπογραφής “Με εντολή Υπουργού” στο
Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
και στους Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμημάτων της
Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς
του ΥΠΟΠΑΙΘ».
13. Την αριθμ. 108263/5-8-2013 (ΦΕΚ 1986/Β/14-8-2013)
χορηγηθείσα άδεια Κολλεγίου στην AEGEAN OMIROS
ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον
διακριτικό τίτλο AEGEAN OMIROS COLLEGE, με έδρα
την Αθήνα.
14. Την αριθμ. 169622/Κ1/12-10-2016 (ΦΕΚ 3481/Β/
27-10-2016) απόφαση τροποποίησης άδειας με την οποία
συνίσταται η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας από
AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε AEGEAN OMIROS ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
15. Την αριθμ. 3133/Κ1/9-1-2017 (ΦΕΚ 199/Β/
30-1-2017) απόφαση Επικαιροποίησης της άδειας Κολλεγίου με τον διακριτικό τίτλο AEGEAN OMIROS COLLEGE
στην εταιρεία AEGEAN OMIROS ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
όπως μετονομάσθηκε και ισχύει.
16. Την με αρ. πρωτ. 130289/05-8-2016 αίτηση της
εταιρείας AEGEAN OMIROS ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με
τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.
17. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), όπως διατυπώθηκε
στην με αρ. πρωτ. ΔΑ/11157/24-3-2017 απόφασή του,
της με αρ. 262/23-3-2017 συνεδρίασης.
18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε την αριθμ. 108263/5-8-2013 (ΦΕΚ 1986/
Β/14-8-2013) χορηγηθείσα άδεια Κολλεγίου καθώς και
την αριθμ. 3133/Κ1/9-1-2017 (ΦΕΚ 199/Β/30-1-2017)
απόφαση Επικαιροποίησης της άδειας Κολλεγίου με
τον διακριτικό τίτλο AEGEAN OMIROS COLLEGE στην
εταιρεία AEGEAN OMIROS ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Η τροποποίηση άδειας συνίσταται στην έγκριση προσθήκης νέας κτιριακής δομής, στον Πειραιά, στην οδό
Καραΐσκου 121 και Αλκιβιάδου 122, Τ.Κ. 18535, συνολικής δυναμικότητας εβδομήντα εννέα (79) ατόμων όπως
αποτυπώνεται στον Πίνακα 1, της αριθμ. ΔΑ/ 11157/
24-3-2017 απόφασής του, της με αρ. 262/23-3-2017 συνεδρίασης.
Τα έγγραφα θετικής γνώμης του ΕΟΠΠΕΠ, ως προς
τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του
κτιρίου του Κολλεγίου, προσαρτώνται στην παρούσα
τροποποίηση άδειας, της οποίας αποτελούν οργανικό
τμήμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται
στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/ 2009.
6. Το υπ’ αριθμ. 9395/18-5-2017 έγγραφο του Δήμου
Λευκάδας.
7. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη,
αποφασίζουμε:
Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση κλάδου ΠΕ1
Διοικητικών (Οικονομολόγων) στο Δήμο Λευκάδας,
βάσει του πίνακα διοριστέων που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 584/Γ/27-7-2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2017
Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
Ι

Μαρούσι, 5 Ιουλίου 2017
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./86/16553
(3)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών έτους 2017.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του άρθρου 11 παρ.5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για
την αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/
Α’/15-3-2010), όπως ισχύει και της παρ. 21 του άρθρου
ενάτου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α/2012).
2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/2016) «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, Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1-3-2011
(ΦΕΚ 323/Β/1-3-2011) κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των
προτεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

Αριθμ. 40088 /ΜΟΕ
(4)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δημοτική Κοινότητα Παστίδας Δήμου Ρόδου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
• του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
• του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,
• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως ισχύουν.
• Της πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56
του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) 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/11-05-2015).
• Τις υπ’ αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις
οδούς αρμοδιότητάς τους.
• Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
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• Της αριθ. πρωτ οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
• Της υπ’ αριθμ. 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./
26.05.2017) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί
διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της
Α.Δ. Αιγαίου.
• Της με ΑΠ 32950/06-06-2017 (με ΑΔΑ: 65ΦΟΡ1Ι-1ΣΨ
και ΦΕΚ 2034/Β/2017) απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.
Αιγαίου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων
“Με εντολή Συντονιστή” στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
2. Την υπ’ αριθμ. 384/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: ΩΟΨΘΩ1Ρ-Σ0Μ) και την εισήγηση και μελέτη (τεχνική έκθεση και απόσπασμα
ορθοφωτοχάρτη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομών του Δήμου Ρόδου
3. Το αριθ. πρωτ. 33341/8.6.2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου Α.Δ.Α.,
σύμφωνα με το οποίο η υπ’ αριθμ. 384/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου είναι νομοτύπως ληφθείσα.
4. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
384/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου
δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στην Δημοτική Κοινότητα Παστίδας Δήμου Ρόδου
και συγκεκριμένα:
Α. Για την οδό Αγίου Ιωάννη:
Στο τμήμα της οδού από τη συμβολή της με την οδό
Ναυαρίνου έως τη συμβολή της με το Επαρχιακό δίκτυο
(Παστίδα - Μεσαναγρού) με την αυτή κατεύθυνση:
1. την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στη δεξιά
πλευρά (από το σημείο Α έως το σημείο Β (μήκους 12,40
μέτρα περίπου) και στην αριστερή πλευρά από το σημείο
Γ έως το σημείο Δ (μήκους 87,60 μέτρα περίπου):
Ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87
Απαγόρευση στάσης στάθμευσης
Γραμμή
Γραμμή

Α

Χ:871018

Υ: 4034587

Β

Χ:871023

Υ: 4034575

Γ

Χ: 870987

Υ: 4034655

Δ

Χ:871030

Υ: 4034579

Επί του επαρχιακού δικτύου Παστίδα - Μεσαναγρού
ισχύει η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.
2. Τη δημιουργία διάβασης πεζών στα σημεία Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV
με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87

ΔΙΑΒΑΣΗ
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Ι

Χ:871027

Υ:4034583

II

Χ: 871026

Υ:4034585

III

Χ:871021

Υ:4034582

IV

Χ:871022

Υ:4034580

Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρων θα γίνει:
• οριζόντια σήμανση της οδού με κίτρινο χρώμα για
την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης και διαγράμμιση διάβασης πεζών με λευκό χρώμα, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 5 του ν. 2696/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε
και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στις θέσεις με ενδεικτικές συντεταγμένες
κατά ΕΓΣΑ ’87 ως παρακάτω:
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ’87
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΕΣΗ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ
Ρ-40

Χ:871018

Υ:4034587

Ρ-1 και Ρ-2

Χ:871023

Υ:4034575

Ρ-40

Χ:871030

Υ:4034580

Ρ-40

Χ:871024

Υ:4034589

Β. Για την οδό Ελευθερίας (έμπροσθεν Δημοτικού Σχολείου)
Με κατεύθυνση από την συμβολή της με την οδό που
διέρχεται έμπροσθεν από το Βρεφονηπιακό σταθμό
προς το Δημοτικό Σχολείο τα παρακάτω:
1. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην αριστερή πλευρά της οδού από το σημείο i έως το σημείο
ii (μήκους 127,00 μέτρα περίπου) με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87, ως παρακάτω:
Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης
Γραμμή

i

Χ: 871822

Υ: 4034768

ii

Χ: 871749

Υ: 4034752

2. Την απαγόρευση στάσης στη δεξιά πλευρά της οδού
(έμπροσθεν της πρόσοψης του Δημοτικού Σχολείου
Παστίδας) από το σημείο iii έως το σημείο iv (μήκους
77,50 μέτρα περίπου) με ενδεικτικές συντεταγμένες κατά
ΕΓΣΑ ’87, ως παρακάτω:
Απαγόρευση στάθμευσης
Γραμμή

iii

Χ: 871750

Υ: 4034746

iv

Χ: 871826

Υ: 4034761

3. Τη χωροθέτηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ διαστάσεων (3,50μΧ5,00μ) για την εξυπηρέτηση των παιδιών που φοιτούν στο εν λόγω σχολείο στην ενδεικτική
χιλιομετρική θέση με συντεταγμένες ΕΓΣΑ ’87 (Χ, Υ):
(871786, 4034751)
Κατ’ εφαρμογή των ανώτερων θα γίνει:
• οριζόντια διαγράμμιση με κίτρινο χρώμα σύμφωνα
με άρθρο 5 του ν. 2696/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα καθώς και
• κατακόρυφη σήμανση με την τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων ως παρακάτω:
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ’87
ΠΙΝΑΚΙΔΑ

ΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Ρ-40

i

Χ: 871822

Υ:4034768

Ρ-40

ii

Χ: 871749

Υ:4034752

Ρ-39

iii

Χ: 871750

Υ:4034745

Ρ-39

iv

Χ: 871826

Υ:4034761

, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, 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, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση 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 εισήγηση και μελέτη (τεχνική έκθεση και απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων
και Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει των οποίων ελήφθη η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Ρόδου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και
αδειοδοτήσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Ιουλίου 2017
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ
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Αριθμ. 40328 /ΜΟΕ
(5)
Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών Δήμου Ρόδου.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α΄) «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
• του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
• του π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,
• των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως ισχύουν.
• Της πράξης 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της
06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) και το άρθρο 56
του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/14-04-2014) 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/11-05-2015).
• Τις υπ’ αριθμ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφάσεις του Δ’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας,
αναφορικά με τη διαδικασία θέσπισης κυκλοφοριακών
και άλλων συναφών ρυθμίσεων από τους ΟΤΑ για τις
οδούς αρμοδιότητάς τους.
• Το αριθ. πρωτ. 15109/13-05-2013 έγγραφο του
Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
• Της αριθ. οικ. 53774/6893/01-10-2013 απόφασης της
Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου
που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού Έλεγχου
της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης αποφάσεων
ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
• Της υπ’ αριθμ. 14192/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./
26-05-2017) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί
διορισμού του Νικόλαου Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της
Α.Δ. Αιγαίου.
• Της με ΑΠ 32950/06-06-2017 (με ΑΔΑ 65ΦΟΡ1Ι-1ΣΨ
και ΦΕΚ 2034/Β/2017) απόφασης του Συντονιστή Α.Δ.
Αιγαίου με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων
“Με εντολή Συντονιστή” στον Προϊστάμενο της Γενικής
Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων αυτής».
2. Την υπ’ αριθμ. 387/2017 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Ρόδου (ΑΔΑ:6ΚΠΥΩ1Ρ-ΟΦΔ) και την εισήγηση και μελέτη (τεχνική έκθεση και απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών
του Δήμου Ρόδου.
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3. Το αριθ. πρωτ. 33344/8-6-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης Νομού Δωδεκανήσου της Διεύθυνσης
Διοικητικού - Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο η υπ’ αριθμ. 387/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου είναι νομοτύπως ληφθείσα.
4. Το γεγονός ότι για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ.
387/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου
δεν προκαλείται δαπάνη που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν στην Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών Δήμου Ρόδου
και συγκεκριμένα την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης εκατέρωθεν του τμήματος της οδού Πίνδου με
κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά από το σημείο Α έως
το σημείο Β (μήκος 38 μέτρα περίπου) και από το σημείο
Γ έως το σημείο Δ (μήκος 28 μέτρα περίπου) με τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων στις θέσεις με ενδεικτικές
συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ ’87 ως παρακάτω:

7. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα αναγράφονται
στην εισήγηση και μελέτη (τεχνική έκθεση και απόσπασμα ορθοφωτοχάρτη) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει των οποίων ελήφθη
η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες σημάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η παρούσα δεν καλύπτει και δεν υποκαθιστά λοιπές
απαιτούμενες κατά νόμο προβλεπόμενες στην περίπτωση γνωμοδοτήσεις (π.χ. Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής) και
αδειοδοτήσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 7 Ιουλίου 2017

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΤΟΥΦΕΞΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΤΑ ΕΓΣΑ ’87
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΘΕΣΗ
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Κατ’ εφαρμογή των ανωτέρων θα γίνει:
• οριζόντια σήμανση της οδού με κίτρινο χρώμα για
την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 5 του ν. 2696/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα, με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, 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, των σηματοδοτών ή των διαγραμμίσεων
στο οδόστρωμα, εκτός αν κατά τον χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
4. Την αυτοδίκαιη ανάκληση της, σε περίπτωση μη
τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που έχουν
τεθεί από τους αρμόδιους φορείς καθώς και με την απόφαση αυτή.
5. Τη μη νομιμοποίηση τυχόν παράνομων ενεργειών.
6. Την παρακολούθηση της ακριβούς εκτέλεσης των
όρων που έχουν τεθεί με αυτή από τις Αρχές προς τις οποίες αποστέλλεται, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(6)
Στην αριθμ. 46/16.03.2017 διαπιστωτική πράξη του
Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Πέλλας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1432/27.03.2017 (τ.Β΄) στη σελίδα
13444, η παράγραφος με την αρίθμηση 2 διαγράφεται
και ως εκ τούτου αλλάζει αντίστοιχα η αρίθμηση των
επόμενων παραγράφων. Έτσι, στην σελίδα 13444 η αρίθμηση της παραγράφου 3 αλλάζει στο ορθό 2 καθώς και
η αρίθμηση της παραγράφου 4 αλλάζει στο 3.
Επίσης στην σελίδα 13444 στον πίνακα θέσεων διορθώνεται
το εσφαλμένο:
«
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ 18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

5

»
στο ορθό:
«
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΠΕ 18 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
».

3

(Από το Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας)

25498

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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 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

*02025062007170008*

