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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2733
(1)
Κατανομή δέκα (10) κενών οργανικών θέσεων δικαστι−
κών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων κατηγο−
ρίας ΔΕ του τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δι−
καστηρίων και Εισαγγελιών για την πλήρωση τους
από τους επιτυχόντες του ειδικού διαγωνισμού του
Υπουργείου Δικαιοσύνης βάσει της Προκήρυξης 5223
οικ/23.1.2009 (ΦΕΚ 23/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/
2−2−2009, όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ 38/17−02−2009
και 47/20−02−2009).

Κατανομή δέκα (10) κενών οργανικών θέσε−
ων δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμ−
ματέων κατηγορίας ΔΕ του τομέα των
Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων και Εισαγ−
γελιών για την πλήρωση τους από τους επι−
τυχόντες του ειδικού διαγωνισμού του Υπουρ−
γείου Δικαιοσύνης βάσει της Προκήρυξης 5223
οικ/23.1.2009 (ΦΕΚ 23/Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/
2−2−2009, όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ 38/17−02−
2009 και 47/20−02−2009). ..........................................................
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005 απόφασης της
Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για τη Διασφά−
λιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρε−
σιών» (ΦΕΚ Β΄ 384/24.3.2005). ...............................................
Τροποποίηση της με αριθμό 171/14.8.2015 (Β΄ 1708)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έκδοση απόφα−
σης ρύθμισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με
τίτλο Κανονισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοι−
χήματος..................................................................................................
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης που
αφορά σε δημιουργία σταθμού TAXI στην οδό
Αυστραλίας, Δήμου Ρόδου.....................................................
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης που
αφορά σε δημιουργία διάβασης πεζών για την
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στην οδό Ρώμης, Δήμου Ρό−
δου..............................................................................................................
Έγκριση υπερωριακή απασχόληση της πρακτικογρά−
φου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας. ...............................
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ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμ. 69234/38223/
13.11.2015 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα Γε−
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ατ−
τικής. ......................................................................................................... 7

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 16, 17, 18 του
Ν. 2812/2000 (Α΄ 67), «Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών
Υπαλλήλων»
2) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 72 του
Ν. 3659/2008 (Α΄ 77), «Βελτίωση και επιτάχυνση των δι−
αδικασιών της δίκης στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια
και άλλες διατάξεις»
3) Τη με αριθμό 5223 οικ. /23−1−2009 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 23/Τεύχος Προκηρύξεων
ΑΣΕΠ/2−2−09, όπως διορθώθηκε στα ΦΕΚ 38/17−02−2009
και 47/20−02−2009)
4) Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 48 του
Ν. 4356/2015 (Α΄ 181), βάσει των οποίων παρατάθηκε η
ισχύς των πινάκων κατάταξης κατά σειρά επιτυχίας των
υποψηφίων του ανωτέρω διαγωνισμού για την πλήρωση
κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων μέχρι
την 30−6−2016.
5) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 49 του
Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπου ορίζεται ότι η κατανομή των
προς πλήρωση θέσεων διενεργείται με απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

6) Τη με αριθμό ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./158/34179/28−12−2015
απόφαση της Επιτροπής της Π.Υ.Σ 33/2006 (άρθρο 2
παρ. 1), βάσει της οποίας δόθηκε η έγκριση για την
κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης, μεταξύ άλλων, και
δέκα (10) δικαστικών υπάλληλων κατηγορίας ΔΕ από
τους επιτυχόντες του ανωτέρω ειδικού διαγωνισμού.
7) Τα με αριθμούς 2/71097/20−11−2015 και 2/92562/17−12−2014
έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
8) Τις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του Κλά−
δου Γραμματέων του τομέα των Πολιτικών και Ποινικών
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών της χώρας.
9) Την επιτακτική ανάγκη ενίσχυσης σε προσωπικό του
κλάδου Γραμματέων των δικαστηρίων και δικαστικών
υπηρεσιών της χώρας.
10)Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
Κατανέμουμε τις προς πλήρωση από τους επιτυχόντες
του ειδικού διαγωνισμού του Υπουργείου Δικαιοσύνης
βάσει της Προκήρυξης 5223 οικ/23.1.2009 (ΦΕΚ 23/Τεύχος
Προκηρύξεων ΑΣΕΠ/2−2−2009, όπως διορθώθηκε στα
ΦΕΚ 38/17−02−2009 και 47/20−02−2009) δέκα (10) κενές
οργανικές θέσεις του κλάδου Γραμματέων κατηγορίας
ΔΕ του τομέα των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων
και Εισαγγελιών ως ακολούθως:
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ /
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

3

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

1

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΣΥΡΟΥ

1

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. απόφ. 22/2016
(2)
Σύσταση Ομάδας Εργασίας για την τροποποίηση της
υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005 απόφασης της Α.Δ.Α.Ε.
«Έγκριση του Κανονισμού για τη Διασφάλιση του
Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών» (ΦΕΚ
Β΄ 384/24.3.2005).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου

6 παρ. 1 και 3 του Ν. 3115/2003, «Αρχή Διασφάλισης του
Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47/2003),
2. τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005 από−
φασης της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για τη
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπη−
ρεσιών» (ΦΕΚ Β΄384/24.3.2005),
3. τη διάταξη του άρθρου 26 παρ. 7 του Ν. 4325/2015
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης − Καταπολέμη−
ση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α΄ 47/11.05.2015),
4. τις διατάξεις του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας
της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επι−
κοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 44/2012), όπως
ισχύει,
5. τις διατάξεις του Ν. 2668/1998 «Οργάνωση του τομέα
παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει,
6. τις διατάξεις της Οδηγίας 97/67/ΕΚ της 15.12.1997,
όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2002/39/ΕΚ της
10.6.2002 και 2008/6/ΕΚ της 20.2.2008,
7. τις διατάξεις του Ν. 3738/2009 «Κύρωση των Πρά−
ξεων του XXIII Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου
(Βουκουρέστι 2004)», (ΦΕΚ 14/Α/30−01−2009),
8. την υπ’ αριθμ. 223/2015 εισήγηση προς την Ολομέ−
λεια της ΑΔΑΕ,
9. το πρακτικό της από 30.09.2015 συνεδρίασης της
Ολομελείας της ΑΔΑΕ,
10. την ανάγκη τροποποίησης της ως άνω απόφα−
σης, προκειμένου να εναρμονιστεί με το νέο νομοθετικό
πλαίσιο και τις εξελίξεις στο τομέα των ταχυδρομικών
υπηρεσιών και να εμπλουτιστεί λαμβάνοντας υπόψη την
έως σήμερα εμπειρία των στελεχών που έχει αποκομι−
σθεί από τους ελέγχους,
11. την υπ’ αριθμ. 286/2015 απόφαση της Ολομέλειας
της ΑΔΑΕ,
12. τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 10 του Ν. 4339/2015,
13. την υπ’ αριθμ. 360/2015 απόφαση της Ολομέλειας
της ΑΔΑΕ περί ανάθεσης καθηκόντων διοίκησης και
διαχείρισης σε μέλη της Αρχής,
14. την υπ’ αριθμ. 362/2015 απόφαση του Αντιπροέδρου
της ΑΔΑΕ περί ανάθεσης καθηκόντων διοίκησης και
διαχείρισης σε μέλη της Αρχής,
15. την ανάγκη εύρυθμης λειτουργίας της ΑΔΑΕ,
16. το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού για το τρέχον, καθώς και για τα επόμενα
οικονομικά έτη,
17. την ανάγκη διασφάλισης του απορρήτου των επι−
κοινωνιών, αποφασίζει:
Σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 286/2015 απόφασης της
Ολομέλειας της ΑΔΑΕ, τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με
σκοπό την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1001/Φ21/17.3.2005
απόφασης της Α.Δ.Α.Ε. «Έγκριση του Κανονισμού για τη
Διασφάλιση του Απορρήτου των Ταχυδρομικών Υπηρε−
σιών» (ΦΕΚ Β΄3 84/24.3.2005), προκειμένου να εναρμο−
νιστεί με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τις εξελίξεις
στο τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών που αφορούν
στη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας μέσω
επιστολών και να εμπλουτιστεί, λαμβάνοντας υπόψη την
έως σήμερα εμπειρία των στελεχών που έχει αποκομι−
σθεί από τους ελέγχους.
Η Ομάδα Εργασίας θα αποτελείται από ένα μέλος
της Ολομέλειας, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Διασφάλισης Απορρήτου Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, από
δύο υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διασφάλισης Απορρή−
του Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και από ένα μέλος του
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού του Γραφείου Νο−
μικού Συμβούλου και Νομικών Υπηρεσιών της Αρχής.
Η Ομάδα Εργασίας θα πρέπει να περατώσει την ερ−
γασία και να υποβάλει την πρόταση της εντός δύο (2)
μηνών από τη συγκρότησή της.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Φεβρουαρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΜΠΙΡΑΣ
F
Αριθμ. απόφ. 191/4/11.01.2016
(3)
Τροποποίηση της με αριθμό 171/14.8.2015 (Β΄ 1708) από−
φασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έκδοση απόφασης ρύθ−
μισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Κανο−
νισμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος.
Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»
Έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του
Ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του
Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10
έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 14), τις
διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013
(Α΄ 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013
(Α΄ 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013
(Α΄ 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του
Ν. 4223/2013 (Α΄ 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του
Ν. 4255/2014 (Α΄ 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του
Ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και συμπληρωματικά, τις διατάξεις
του Ν. 3051/2002 (Α΄ 220) όπως ισχύει,
β) τη με αριθμό 56660/1679/22−12−2011 (Β΄ 2910) κοινή
απόφαση Υπουργών Οικονομικών − Πολιτισμού και Του−
ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της
Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,
γ) τη με αριθμό 2/36411/0004 (Υ.Ο.Δ.Δ. 385) απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών με τίτλο Αποδοχή παραίτη−
σης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.),
δ) τη με αριθμό 133/2/3−12−2014 (Β΄ 3508) απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης,
Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων
της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» όπως
ισχύει,
ε) τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18),
σύμφωνα με τις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο δύναται
να παραχωρεί, μεταξύ άλλων, το αποκλειστικό δικαίω−
μα διοργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων σε σχέση
με τις διεξαγόμενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας
ιπποδρομίες στοιχημάτων, λαχειοφόρων ή μη, εντός και
εκτός του χώρου των ιπποδρομιών,
στ) την από 24.4.2015 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου (δια της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνι−
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κού Δημοσίου Α.Ε.) και της ανώνυμης εταιρείας με την
επωνυμία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.,
ζ) τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου
7 του άρθρου 13 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως τροπο−
ποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 20 του
άρθρου 22 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) σύμφωνα με τις οποίες
αφενός η Ε.Ε.Ε.Π. είναι η αρμόδια διοικητική Αρχή για
την εποπτεία της οργάνωσης και διεξαγωγής αμοιβαίων
στοιχημάτων επί ιπποδρομιών και αφετέρου στα παί−
γνια που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Παιγνίων της
παραγράφου 1 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180),
συμπεριλαμβάνεται και το κάθε μορφής ιπποδρομιακό
στοίχημα, καθώς και τις διατάξεις της παραγράφου 5
του άρθρου 86 του Ν. 4172/2013 (Α 167), σύμφωνα με
τις οποίες: [Οι παράγραφοι 11β και 12 του άρθρου 27
του Ν. 2843/2000 (219) εφαρμόζονται αναλογικά στους
πράκτορες του ιπποδρομιακού στοιχήματος.],
η) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του
Ν. 4002/2011 (Α΄ 180), σύμφωνα με την οποία έως ότου
εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου
1 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) Προεδρικό
Διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Παι−
γνίων, το οποιοδήποτε διεπόμενο από αυτόν ζήτημα θα
ρυθμίζεται από σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.,
θ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 29
του Ν. 4002/2011 (Α΄ 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε
με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 173 του
Ν. 4261/2014 (Α΄ 107) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία
η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ενσωματώνει στις κανονιστικές
αποφάσεις της μεταβατικές περιόδους έναρξης ισχύος
όλων ή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων αυτών,
ι) τη με αριθμό 171/14.8.2015 (Β΄ 1708) απόφαση της
Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων
Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Κανονισμός Αμοιβαίου
Ιπποδρομιακού Στοιχήματος» της Ε.Ε.Ε.Π.,
ια) το από 4.1.2016 (αριθμός εισερχομένου εγγράφου
στην Ε.Ε.Ε.Π. ΠΡΠ44040116) αίτημα της εταιρείας με την
επωνυμία ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΕΣ Α.Ε.,
ιβ) την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πλαισίου λειτουρ−
γίας και διεξαγωγής του αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοι−
χήματος,
ιγ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
που θα εκδοθεί δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,
ιδ) την από 07/01/2016 εισήγηση του Προέδρου της
ΕΕΕΠ.,
ιε) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθμό 171/14.8.2015 (Β 1708)
απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έκδοση απόφασης ρύθ−
μισης θεμάτων Κανονισμού Παιγνίων με τίτλο Κανονι−
σμός Αμοιβαίου Ιπποδρομιακού Στοιχήματος», ως εξής:
1. Την αντικατάσταση της παραγράφου 10.9.3, ως εξής:
«10.9.3 Κατόπιν απαίτησης του Παίκτη, υπό την προϋ−
πόθεση ότι δεν έχει διακοπεί η κατάθεση δελτίων σύμ−
φωνα με την παράγραφο 10.4., αποκλειστικά και μόνο:
α) Σε περίπτωση Συμμετοχής μέσω επίγειου Σημείου,
εντός δέκα (10) λεπτών της ώρας από την επικύρωση του
Δελτίου Συμμετοχής και όχι μετά την έναρξη της Ιππο−
δρομίας. Η ακύρωση πραγματοποιείται πάντα από το ίδιο
μέσο αποδοχής στοιχημάτων, από το οποίο επικυρώθηκε
το Δελτίο και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από τα
Αμοιβαία Ιπποδρομιακά Στοιχήματα που περιλαμβάνονται
στο Δελτίο δεν έχει ξεκινήσει. Κατά την ακύρωση του
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Δελτίου ακυρώνονται όλες οι στήλες που περιλαμβάνο−
νται σε αυτό και η αξία τους επιστρέφεται στον Παίκτη.
β) Σε περίπτωση Συμμετοχής μέσω διαδικτυακού Σημεί−
ου, εντός δέκα (10) λεπτών της ώρας από την επικύρωση
του Δελτίου Συμμετοχής μέσω του Ηλεκτρονικού Λογα−
ριασμού Παίκτη και όχι μετά την έναρξη της Ιπποδρομίας
και υπό την προϋπόθεση ότι κανένα από τα Αμοιβαία
Ιπποδρομιακά Στοιχήματα που περιλαμβάνονται στο
Δελτίο δεν έχει ξεκινήσει. Κατά την ακύρωση στοιχήμα−
τος ακυρώνονται όλες οι στήλες που περιλαμβάνονται
σε αυτό και η αξία τους επιστρέφεται στον Παίκτη.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος
ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ
F
Αριθμ. 11755/ΜΟΕ
(4)
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφο−
ρά σε δημιουργία σταθμού TAXI στην οδό Αυστρα−
λίας, Δήμου Ρόδου.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, Οργάνωση,
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του Π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,
δ) των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως ισχύουν,
ε) την πράξη 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 κα−
θηκόντων 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).
2. Τις υπ’ αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις 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.
3. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ−
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφαση 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.
5. Την υπ’ αριθ. 838/2015 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: ΩΞΟΓΩ1Ρ−ΒΙ7) και την θεωρημένη

τεχνική μελέτη (με εισήγηση και τοπογραφικό σχεδι−
άγραμμα) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών
του Δήμου Ρόδου.
6. Το αριθ. πρωτ. 2018/13.01.2016 έγγραφο του Τμήμα−
τος Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου της Δ/νσης Διοικητικού −
Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο
η υπ’ αριθ. 838/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ρόδου, είναι νομοτύπως ληφθείσα.
7. Το γεγονός ότι από την υπ’ αριθ. 838/2015 απόφαση
κυκλοφοριακής ρύθμισης δεν προκαλείται επιβάρυνση
στον προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με
το αριθ. πρωτ. 2/6814/1.2.2016 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε
δημιουργία σταθμού TAXI πέντε (5) θέσεων στην οδό
Αυστραλίας Δήμου Ρόδου, στον παράδρομο απέναντι
από το εστιατόριο «paragadi», με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε με την εφαρμογή των
προτεινόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων να μην επηρεά−
ζονται οι υπηρεσίες των μέσων οδικής μαζικής μεταφοράς.
2. Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις να υπο−
στηρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία
(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 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 θεωρημένη τεχνική μελέτη (με εισήγηση και τοπο−
γραφικό σχεδιάγραμμα) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει της οποίας ελήφθη
η εν λόγω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση−
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. 11752/ΜΟΕ
(5)
Απόφαση έγκρισης κυκλοφοριακής ρύθμισης που αφο−
ρά σε δημιουργία διάβασης πεζών για την εξυπηρέ−
τηση ΑΜΕΑ στην οδό Ρώμης, Δήμου Ρόδου.
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α) «Διοίκηση, Οργάνωση,

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
− Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ) του ΠΔ 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α) «Οργανισμός της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου»,
δ) των άρθρων 52 παρ. 1, 52Α και 109 του Ν. 2696/1999
(ΦΕΚ 57/Α) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως ισχύουν,
ε) την πράξη 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 κα−
θηκόντων 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).
2. Τις υπ’ αριθ. 49/2012, 1115/2012 και 819/2013 αποφά−
σεις 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.
3. Το αριθ. πρωτ. 15109/13.05.2013 έγγραφο του Υπουρ−
γείου Εσωτερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων
συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ που αφορούν μέτρα
ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμ−
ματείας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων».
4. Την αριθ. πρωτ. οικ. 53774/6893/01.10.2013 απόφαση
της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αιγαίου που αφορά την ανάθεση στην Δ/νση Τεχνικού
Έλεγχου της άσκησης της αρμοδιότητας έγκρισης απο−
φάσεων ΟΤΑ της χωρικής αρμοδιότητας της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Αιγαίου περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
5. Την υπ’ αριθ. 839/2015 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου Ρόδου (ΑΔΑ: 73Φ9Ω1Ρ−θΞθ) και την θεωρημένη
τεχνική μελέτη (με εισήγηση και τοπογραφικό σχεδι−
άγραμμα) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών
του Δήμου Ρόδου.
6. Το αριθ. πρωτ.: 2013/13.01.2016 έγγραφο του Τμήμα−
τος Διοίκησης Ν. Δωδεκανήσου της Δ/νσης Διοικητικού −
Οικονομικού Νοτίου Αιγαίου ΑΔΑ, σύμφωνα με το οποίο
η υπ’ αριθ. 839/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
Ρόδου, είναι νομοτύπως ληφθείσα.
7. Το γεγονός ότι από την υπ’ αριθ. 839/2015 απόφαση
κυκλοφοριακής ρύθμισης δεν προκαλείται επιβάρυνση
στον προϋπολογισμού του Δήμου Ρόδου, σύμφωνα με
το αριθ. πρωτ. 2/6814/1.2.2016 έγγραφο της Οικονομικής
Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την κυκλοφοριακή ρύθμιση που αφορά σε
δημιουργία διάβασης πεζών για την εξυπηρέτηση των
ΑΜΕΑ που φοιτούν στο κέντρο ξένων γλωσσών στην
οδό Ρώμης 24 Δήμου Ρόδου, 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 υποστη−
ρίζουν και τις ανάγκες των Ατόμων με Αναπηρία (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 τον χρόνο ισχύος των
μέτρων αυτών η κυκλοφορία ρυθμίζεται από στελέχη
της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής.
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4. Την αυτοδίκαιη ανάκλησή της, σε περίπτωση μη τήρη−
σης 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 θεωρημένη τεχνική μελέτη (με εισήγηση και τοπο−
γραφικό σχεδιάγραμμα) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και
Υποδομών του Δήμου Ρόδου, βάσει της οποίας ελήφθη
η εν λόγω απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.
Η ασφάλεια οδικής κυκλοφορίας, οι απαραίτητες ση−
μάνσεις και η ενημέρωση των πολιτών που άπτονται
των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν
μέριμνα και ευθύνη του Δήμου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Φεβρουαρίου 2016
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ
F
Αριθμ. απόφ. 4/2016
(6)
Έγκριση υπερωριακή απασχόληση της πρακτικογρά−
φου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρω−
σης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 του Ν. 3584/2007
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι−
νοτικών Υπαλλήλων.
3. Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/16.12.2015
τ. Α΄ ) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων,μι−
σθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις
εφαρμογών της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων".
4. Την υπ’ αριθ. 2/2015/ΔΕΠ /05−01−2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ−Π07)
εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4147/26−04−2013
περί κύρωσης της από 31−12−2012 πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρ−
μοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας
της Κυβερνήσεως και του Υπουργού Επικρατείας και
άλλες διατάξεις.
6. Την υπ’ αριθ. 438/2014 απόφαση Δημάρχου Τανά−
γρας περί ορισμού πρακτικογράφου για την τήρηση
των πρακτικών των συνεδριάσεων και την Διοικητική
υποστήριξη του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τανάγρας.
7. Τις βεβαιώσεις του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου
Τανάγρας.
8. Το γεγονός ότι έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση
ύψους 1.200,00 ευρώ στον ΚΑ 02.10.6012.01 προϋπολογι−
σμού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ.. «ΚΑΠΗ − ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘ−
ΜΟΣ − ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ», αποφασίζει:
Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση της πρακτι−
κογράφου (τήρηση πρακτικών των συνεδριάσεων και
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Διοικητική υποστήριξη ) του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΠΗ − ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ−ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ» για
το έτος 2016, πέρα από το υποχρεωτικό ωράριο εργα−
σίας και με αριθμό ωρών απασχόλησης είκοσι (20) κατά
μήνα, καθ’ υπέρβαση των λοιπών ωρών υπερωριακής
απασχόλησης για την κάτωθι υπάλληλο:
1. Δημητρακοπούλου Ευαγγελία, κλάδος ΔΕ Διοικητι−
κού, Δήμου Τανάγρας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σχηματάρι, 14 Ιανουαρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(7)
Στην υπ’ αρ. πρωτ. 69234/38223/13.11.2015 απόφαση
της Ασκούσας καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Αττικής, που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 2616/Β΄/2015, στο θέμα της απόφασης, διορθώνεται
όπου αναφέρεται:
το εσφαλμένο: «....της λυθείσης Κοινωφελούς Επιχεί−
ρησης Δ.Η.Κ.Ε.Κ. Α.Ε.»
στο ορθό: «της λυθείσης Κατασκευαστικής Επιχείρη−
σης Δ.Η.ΚΕ.Κ Α.Ε.».
(Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
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
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02005960703160008*
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