
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου 
των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδι-
κασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών 
πωλητών λαϊκών αγορών.

2 Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργί-
ας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) 
ΑΜΕΑ που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρη-
ση-Οικοτροφείο, στο Φιλανθρωπικό Σωματείο με 
το διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΥΜΩΝΗ».

3 Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Διοικητή και στην Διευθύντρια Διοικητικής Υπη-
ρεσίας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην 160334/Δ1/29-9-
2016 απόφαση του (Υπουργού Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 
3220/6-10-2016 (τεύχος Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. 113848 (1)
Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου 

των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδι-

κασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών 

πωλητών λαϊκών αγορών. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 «Άσκη-

ση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ.1 του άρθρου 5 του Ν. 4328/2015 [Κύρωση της από 
27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη βιωσιμότητα της «Ελλη-

νική Βιομηχανίας Ζάχαρης Α.Ε» και τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές» (Α΄ 35) και άλλες διατάξεις (Α΄ 51)»].

2. Το Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως 
ισχύει (Α΄ 98).

3. Το Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α΄ 185).

4. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το Π.δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Την υπ’ αριθμ.πρωτ. 72561/08-07-2016 εγκύκλιο της 
υπηρεσίας μας.

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 217908/31803/02-09-2016 έγ-
γραφο του Συνηγόρου του Πολίτη και το υπ’ αριθμ.πρωτ. 
101193/30-09-2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας.

8. Την παρ.5, του άρθρου 3, της αριθμ.74532/2010 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2031) και την Εγκύκλιο 
61 (Αριθμ. πρωτ. 74894/30-12-2010) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης.

9. Το γεγονός ότι παρεσχέθη εκ νέου η δυνατότη-
τα για διακανονισμό των οφειλών των ενδιαφερο-
μένων, η παράταση αξιολόγησης διευκολύνει τους 
επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών προκειμένου 
να προβούν σε ανανέωση των επαγγελματικών τους 
αδειών.

10. Η σχετική παράταση για την ανανέωση των επαγ-
γελματικών αδειών λαϊκών αγορών για δύο (2) επιπλέον 
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μήνες, κρίνεται απαραίτητη προς αποφυγή παρανοήσε-
ων εκ μέρους των υπηρεσιών και για να μην τεθούν σε 
δυσχερή θέση οι ενδιαφερόμενοι.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις, που οι αρμόδιες αρχές δεν 
έχουν προβεί στην τήρηση των προθεσμιών ενημέρω-
σης για την έναρξη κατάθεσης των δικαιολογητικών ανα-
νέωσης, όπως ορίζεται στην παρ.2, του άρθρου 39, του 
Ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως ισχύει, ήτοι δύο (2) μήνες 
πριν την λήξη της ημερομηνίας ανανέωσης.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1) Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των προβλε-
πόμενων δικαιολογητικών, καθώς και η ολοκλήρωση 
της όλης διαδικασίας για την ανανέωση των επαγγελ-
ματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, η οποία προ-
βλέπεται στην παρ. 2 του αρθρ. 39 του Ν. 4264/2014 
(Α΄ 118),όπως ισχύει, παρατείνεται έως τις 11-01-2017 
(ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί). Έως τότε οι υφιστάμενες άδειες διατηρούνται σε 
ισχύ.

Τα δημοτικά συμβούλια των δήμων όλης της χώρας 
και τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττι-
κής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές της 
Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, οφείλουν να προβούν έως την 
11η-11-2016, στην έκδοση των αποφάσεων της παρ. 2 
του άρθρου 39 του Ν. 4264/2014 (Α΄ 118), όπως ισχύει.

2) Η διαδικασία ανανέωσης των αδειών για όσους 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου, πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί μέχρι τις 11-01-2017.

Στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν κα-
ταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη 
διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανα-
νεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δρα-
στηριοποιούνται μετά την 12η-01-2017.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2016
Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   

Ι  

 Αριθμ. 6205 (2)
Τροποποίηση άδειας ίδρυσης και λειτουργί-

ας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) 

ΑΜΕΑ που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέ-

ρηση-Οικοτροφείο, στο Φιλανθρωπικό Σωματείο 

με το διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΥΜΩΝΗ». 

 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 2345/1995 (ΦΕΚ 213/τ.Α΄/

12-10-1995) "Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προ-
στασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες 
διατάξεις".

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/
13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ νητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο-Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 145/2010 ( ΦΕΚ 238/τ.Α΄/
27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44403/2011 
απόφαση (ΦΕΚ 2494/τ.Β΄/4-11-2011) και ισχύει σήμερα.

5. Την υπ’ αριθμ. Π3Β/Φ. ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394/2007 κοινή 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 74/τ.Β΄/29-1-2007) «Προϋπο-
θέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Στεγών Υποστηριζόμε-
νης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία που χαρακτηρίζο-
νται από νοητική υστέρηση".

6. Τις υπ’ αριθμ. οικ.177070/2014 (ΦΕΚ 2542/τ.Β΄/
24-9-2014) και οικ.234321/2014 (ΦΕΚ 3203/τ.Β΄/
28-11-2014) αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής 
περί «Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφε-
ρειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς 
Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξου-
σιοδότησης υπογραφής “Με εντολή Περιφερειάρχη” σε 
προϊσταμένους Διεύθυνσης».

7. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2405/10-4-2014 (ΦΕΚ 1141/τ.Β΄/
7-5-2014) απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νότιου 
Τομέα Αθηνών «Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουρ-
γίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.) ΑΜΕΑ 
που χαρακτηρίζονται από νοητική υστέρηση-Οικοτρο-
φείο, στο Φιλανθρωπικό Σωματείο με το διακριτικό τίτλο 
«Η ΑΜΥΜΩΝΗ».

8. Την υπ’ αριθμ. 1012/11-10-2016 αίτηση του Φ.Σ. με 
το διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΥΜΩΝΗ», με τα απαραίτητα 
νόμιμα δικαιολογητικά, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 2405/10-4-2014 
(ΦΕΚ 1141/τ.Β΄/7-5-2014) απόφαση της Αντιπεριφε-
ρειάρχη Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών «Χορήγηση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Δια-
βίωσης (Σ.Υ.Δ.) ΑΜΕΑ που χαρακτηρίζονται από νοητική 
υστέρηση-Οικοτροφείο, στο Φιλανθρωπικό Σωματείο με 
το διακριτικό τίτλο «Η ΑΜΥΜΩΝΗ, για το ακίνητο επί της 
οδού Πικερμίου 79 στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου Αττι-
κής με το διακριτικό τίτλο «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», λόγω 
αλλαγής του Διοικητικού Δ/ντή της Στέγης.

Διοικητικός Δ/ντής της Στέγης ορίζεται με την υπ’ 
αριθμ. 326/28-9-2016 απόφαση του Δ.Σ του Φ.Σ. «Η ΑΜΥ-
ΜΩΝΗ» ο Αντωνίου Αθανάσιος-Αλέξανδρος Ψυχολόγος.

Η παρούσα απόφαση ισχύει μετά την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάρ-
τησή της στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Η υπ’ αριθμ. οικ. 2405/10-4-2014 (ΦΕΚ 1141/τ.Β΄/
7-5-2014) απόφαση κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Άλιμος, 19 Οκτωβρίου 2016

Η Περιφερειακή Σύμβουλος

Π. ΤΖΑΒΑΛΙΑ   
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 Αριθμ. απόφ. 1000/26.10.2016 (3)
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 

Διοικητή και στην Διευθύντρια Διοικητικής Υπη-

ρεσίας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής .

 Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 άρθρο 7 παρ. 8 εδ. 

26 (ΦΕΚ 81/Α΄/04-04-2005).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 

45/Α΄/09-03-1999).
3. Τις ανάγκες της υπηρεσίας για την εύρυθμη λειτουργία.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 65, του Ν. 4270/2014.
5. Το γεγονός ότι από την παρούσα πρόταση δεν προ-

καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Α. Μεταβιβάζει στον Αναπληρωτή Διοικητή, Ξενοφώ-
ντα Παναγιώτου τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα ακόλουθα 
άρθρα του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»:

- άρθρο 31: Άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, μετά 
από σύμφωνη αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού 
συμβουλίου.

- άρθρο 58: Άδειες Υπηρεσιακής Εκπαίδευσης μετά 
από σύμφωνη γνώμη υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα ακόλουθα 
εδάφια του άρθρου 7 παρ. 8 του Ν. 3329/2005 «Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

- Εδάφιο 8: Επεξεργάζεται και αξιολογεί όλες τις προ-
τάσεις και αιτήματα των Υπηρεσιών και του προσωπικού 
και τα υποβάλλει στα αρμόδια όργανα.

- Εδάφιο 17: Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο 
χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελε-
τών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια 
παντός τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπη-
ρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι 20.000 ευρώ 
ετησίως και υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις.

- Εδάφιο 27: Αποφασίζει για το χαρακτηρισμό παλαιού 
υλικού ως άχρηστου, καθώς και για την καταστροφή ή 
την εκποίηση του άχρηστου υλικού.

- Εδάφιο 28: Εισηγείται στον Διοικητή της Υγειονομικής 
Περιφέρειας για τη διάθεση σε άλλους φορείς του μη 
χρησιμοποιούμενου υλικού του Νοσοκομείου.

- Υπογραφή χρηματικών ενταλμάτων.
Β. Μεταβιβάζει στη Διευθύντρια Διοικητικής Υπηρε-

σίας τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα ακόλουθα 

άρθρα του Ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις»:

άρθρο 48: Δικαίωμα κανονικής άδειας.
άρθρο 49: Χορήγηση κανονικής άδειας του προσωπι-

κού, εκτός από τις άδειες των Διευθυντών.
άρθρο 50: Δικαίωμα ειδικής άδειας.
άρθρο 51: Άδειες χωρίς αποδοχές, μέχρι ένα μήνα.
άρθρο 52: Άδειες μητρότητας.
άρθρο 53: Διευκολύνσεις υπαλλήλων με οικογενειακές 

υποχρεώσεις.
άρθρο 54: Δικαίωμα αναρρωτικής άδειας.
άρθρο 55: Χορήγηση αναρρωτικής άδειας.
άρθρο 56: Διαδικασία χορήγησης αναρρωτικής άδειας.
άρθρο 60: Άδειες εξετάσεων.
2. Αρμοδιότητες που περιγράφονται στα πιο κάτω άρ-

θρα του Ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουρ-
γών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., και 
άλλες συναφείς διατάξεις».

Άρθρο 6: Χορήγηση με πράξη μισθολογικών των 
υπαλλήλων με εξαίρεση των περιπτώσεων που οι προς 
προαγωγή υπάλληλοι έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό 
παράπτωμα.

Άρθρο 44 παρ. 1.: Χρόνου υπηρεσίας, στους Ιατρούς 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Άρθρο 11: Χορήγηση Οικογενειακής παροχής.
Άρθρο 15: Υπηρεσία για μισθολογική εξέλιξη των 

υπαλλήλων.
Οι αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται εφαρμόζονται 

αναλογικά και στο προσωπικό που υπηρετεί με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου και αορίστου 
χρόνου.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Η Διοικήτρια

 ΣΠΥΡ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ   

I  

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (4)
  Στην 160334/Δ1/29-9-2016 απόφαση του (Υπουργού 

Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων), που δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ 3220/6-10-2016 (τεύχος Β΄) στη σελίδα 33511,

- στη Α΄ στήλη, στο στίχο 5 εκ των κάτω μετά από «ως 
προς τις αίθουσες» προστίθεται το κείμενο «και τη συστέ-
γαση», στο στίχο 2 εκ των κάτω διαγράφεται το «Συστε-
γαζόμενου» και στον στίχο 1 εκ των κάτω διαγράφεται 
«με ΜΦΠΑΔ».

- στη Β΄ στήλη, στο στίχο 4 εκ των άνω διαγράφεται το 
«ΣΥΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΟ». 

 (Από το Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)  
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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 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

*02035500311160004*
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