
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρεπό-
μενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
αιρετών του Δήμου Αγαθονησίου, για το έτος 2017.

2 Απαγόρευση κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσε-
ων, για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 
Ιωαννίνων.

3 Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των Τμημάτων 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Υδροάρδευ-
σης - Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη-
ρεσιών του Δήμου Κισσάμου και εξαίρεση από 
την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας των υπαλ-
λήλων των Τμημάτων.

4 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πάρκων και Αλ-
σών της Περιφέρειας Αττικής.

5 Τροποποίηση της αριθμ. 312/2013 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 
«Καθορισμός τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής».

6 Μερική τροποποίηση της αριθμ. 213/2012 από-
φασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (Β΄ 2376) 
«Καθορισμός Εδρών οχημάτων Ε.Δ.Χ. στην περιο-
χή της Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 83 του ν. 4070/2012».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 67505 (1)
  Καθορισμός του ανώτατου ορίου των επιτρε-

πόμενων κατ' έτος ημερών μετακίνησης εκτός 

έδρας αιρετών του Δήμου Αγαθονησίου, για το 

έτος 2017.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) 

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

ii. Tου π.δ. 143/2010 (ΦΕΚ 236/Α΄) «Οργανισμός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου».

iii. Της παρ. 1 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ.9 
της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/Α΄) 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση 
της Συμφωνίας Χρηματοδότησης», όπως αντικαταστά-
θηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4484/2017 
(ΦΕΚ 110/Α΄).

iv. των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/
Α΄) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

2. Την 14192/15.05.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού του Νικόλαου 
Θεοδωρίδη ως Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.

3. Την οικ.2/74450/ΔΕΠ/24.11.2015 εγκύκλιο του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή 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».

4. Το 2/47620/ΔΕΠ/19.12.2016 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.

5. Το 2628/24.10.2017 έγγραφο του Δήμου Αγαθονη-
σίου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών του Δή-
μου Αναθονησίου,για το έτος 2017, ως εξής:

Α/Α Αξίωμα Ανώτατο όριο 
ημερών κατ' έτος

1 ΔΗΜΑΡΧΟΣ 40
2 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 20

3 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 20

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 10

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Αναθονησίου οικονο-
μικού έτους 2017, ύψους 3.000,00 € η οποία έχει προ-
βλεφθεί στον ΚΑ 00-6421.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 25 Οκτωβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ.       163105 (2)
Απαγόρευση κυνηγίου σε περίοδο χιονοπτώσε-

ων, για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότη-

τας Ιωαννίνων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
1.1 Του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄) «Διοίκηση, οργάνω-

ση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για 
την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

1.2 Του ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 Α΄) «Μέτρα για την επιτά-
χυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

1.3 Του αρθρ. 28 ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) «Εκδημο-
κρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρα-
τίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση 
αδικιών και άλλες διατάξεις».

1.4 Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

1.5 Του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρ-
χιτεκτονική της Αυτοδιοίκη¬σης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

1.6 Του ν. 2647/1998 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις 
Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

1.7 Του π.δ. 141/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

1.8 Της παρ. 3β’ και 3στ΄ του άρθρου 258 του 
ν.δ. 86/1969 «Περί δασικού Κώδικα», όπως τροποποιή-
θηκαν με το άρ. 7 του ν. 177/1975.

1.9 Του άρθρου 32 παρ. 6η του ν. 4280/2014 «Περιβαλ-
λοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσι-
μη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής».

1.10 Την αριθμ. 138825/2489/12-12-2013 εγκύκλιο 
διαταγή της Ειδικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΚΑ, η 
οποία μας κοινοποιήθηκε με το αριθμ. 80265/903/31-
12-2013 διευκρινιστικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας.

2. Την αριθμ. 13912/15-05-2017 (ΦΕΚ 250/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-05-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Δι-
ορισμός του Βασιλείου Μιχελάκη του Πολυκάρπου, ως 
Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -
Δυτικής Μακεδονίας».

4. Την αριθμ. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β΄/
18-12-1985) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 
Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπ. Γεωργίας « Μέτρα δια-
χείρισης της άγριας πτηνοπανίδας» όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/

Β΄/31-12-1996) και 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/
4-2-1998) κοινές αποφάσεις των Υπ. Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας.

5. Την αριθμ. 159489/1969/31-07-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2809) 
υπουργική απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας κυνηγετικής 
περιόδου 2017 - 2018».

6. Το γεγονός ότι στην περιοχή της Περιφερειακής Ενό-
τητας Ιωαννίνων κατά την χειμερινή περίοδο επικρατούν 
δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων μεγά-
λης διάρκειας και εντάσεως, με αποτέλεσμα να απειλείται 
σοβαρά ο θηραματικός πλούτος της περιοχής.

7. Την ανάγκη προστασίας του θηραματικού πλούτου 
στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων από τυχόν κατα-
στρατήγηση της κείμενης νομοθεσίας, αποφασίζουμε :

Απαγορεύουμε το κυνήγι παντός θηράματος στην πε-
ριοχή αρμοδιότητας μας (που περικλείεται στα όρια της 
Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων) κατά την διάρκεια 
της κυνηγετικής περιόδου 2017 - 2018, σε περίπτωση 
που επικρατούν ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες 
λόγω :

1. Χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης.
2. Πλήρους κάλυψης του εδάφους με χιόνι.
Οι παραβάτες της παρούσας θα διώκονται και τιμω-

ρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των νομοθετικών 
διαταγμάτων 86/1969, 996/1971, του ν. 177/1975 και 
της αριθμ. 414985/29-11-1985 κοινής υπουργικής από-
φασης, όπως ισχύουν.

Η εφαρμογή και η τήρηση της παρούσας ανατίθε-
ται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στους Ιδιωτικούς Φύλακες Θήρας της Ε΄ 
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Ηπείρου και των Κυνηγετικών 
Συλλόγων της Π. Ε. Ιωαννίνων.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσίευσης 
και μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου 2017-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 24 Οκτωβρίου 2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 14057 (3)
Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των Τμημάτων 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και Υδροάρ-

δευσης - Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου Κισσάμου και εξαίρεση 

από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας των 

υπαλλήλων των Τμημάτων.

  Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του 1. 3852/2010 
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(ΦΕΚ 87/Α΄/7-06-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδι-
οίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμ-
μα Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 136/2010 
(ΦΕΚ 229/Α΄/27-12-2010), «Οργανισμός της Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Κρήτης».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 
(ΦΕΚ 143/Α΄/28-06-2007), «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως 
ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 και του άρθρου 28Α του 
ν. 4325/2015, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Κατα-
πολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνη-
ση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», όπως το 
τελευταίο προστέθηκε με το άρθρο 24του ν. 4368/2016.

5. Την αριθμ. 14026/15-5-2017 απόφαση του Υπουρ-
γού Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί δι-
ορισμού της Κοζυράκη Μαρίας ως Συντονίστριας της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

6. Το αριθμ. 6703/19-06-2017 έγγραφο του Δήμου 
Πλατανιά, με το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία η 
αριθμ. 102/13-06-2017 απόφαση του οικείου Δημοτικού 
Συμβουλίου περί διεύρυνσης του ωραρίου λειτουργί-
ας των Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και 
Υδροάρδευσης - Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κισσάμου σε 24ωρη και επταή-
μερη βάση για όλο το έτος και όσον αφορά στο σύνολο 
του προσωπικού των ως άνω Τμημάτων.

7. Την αριθμ. 11986/12-10-2016 βεβαίωση της Οικο-
νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κισσάμου περί εγγραφής 
πιστώσεων στους Κ.Α.Ε. 25-6012.001, 25-6022.001, 20-
6012.001 και 20-6022 του προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2017 και περί πρόβλεψης αντίστοιχων πιστώσεων 
στον προϋπολογισμό του επόμενου έτους του Δήμου 
Κισσάμου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τη διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας 
των Τμημάτων Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και 
Υδροάρδευσης - Αποχέτευσης της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Κισσάμου σε 24ωρη και επταήμε-
ρη βάση, για όλο το έτος, όσον αφορά στο σύνολο του 
προσωπικού των ως άνω Τμημάτων.

Το ωράριο του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύ-
κλωσης τίθεται σε διευρυμένη βάση, λόγω της φύσης 
της Υπηρεσίας και της ανάγκης για ομαλή διεξαγωγή 
της περισυλλογής των απορριμμάτων.

Το ωράριο του Τμήματος Υδροάρδευσης - Αποχέ-
τευσης τίθεται σε διευρυμένη βάση, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται έκτακτες και απρόβλεπτες ζημιές και 
προβλήματα των δικτύων.

Από την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 6.415,92 ευρώ νια το τρέχον έτος, η 
οποία βαρύνει τους Κ.Α.Ε. 25-6012.001, 25-6022.001, 20-
6012.001 και 20-6022 του προϋπολογισμού του Δήμου 
Κισσάμου. Αντίστοιχες πιστώσεις θα προβλεφθούν και 
για το επόμενο έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 26 Οκτωβρίου 2017 

Η Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΖΥΡΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 378/2017 (4)
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πάρκων και 

Αλσών της Περιφέρειας Αττικής.

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 32η/19-10-2017, θέμα 12ο)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος σύμφωνα με 

το οποίο «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και 
δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος 
έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κα-
τασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας».

2. Το π.δ. 242/1996 (ΦΕΚ 179/Α΄/7-8-1996) «Καθορι-
σμός προϋποθέσεων, τρόπου και διαδικασίας για την 
εκμίσθωση, τη δωρεά, την παραχώρηση της χρήσης, 
την εκποίηση, τη μίσθωση και την αγορά ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων», 
όπως ισχύει.

3. Τα άρθρα 163 και 210 (στοιχείο Ι, παρ. Α, περ. 4) του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ. Β΄/ 
05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

5. Το ν.δ. 2081/1943 (ΦΕΚ 17 Α΄/27.01.1943) «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ειδικού 
Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών κειμένων 
διατάξεων», όπως τροποποιημένο ισχύει.

6. Το ν.δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α΄/18-01-1969) Δασικός Κώ-
διξ, όπως ισχύει.

7. Το ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄/29.12.1979) «Περί προ-
στασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων 
της χώρας», όπως ισχύει.

8. Το ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α΄/16.10.1986) «Για την 
προστασία του περιβάλλοντος», όπως ισχύει.

9. Το ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15 Α΄/02.02.2012) «Για τα δε-
σποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την 
προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρη-
σιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό», όπως ισχύει.

10. Την αριθμ. 133384/6587/10-12-2015 (ΦΕΚ 2828/τ. 
Β΄/23-12-2015) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας: «Προδιαγραφές Σύνταξης των Μελετών 
Διαχείρισης Πάρκων και Αλσών».

11. Την αριθμ. 213/2013 (ΦΕΚ 2412 Β΄/27.09.2013) από-
φαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας 
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Αττικής «Έγκριση Κανονισμού Πάρκων και Αλσών της 
Περιφέρειας Αττικής».

12. Την αριθμ. 57/2017 απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

13. Την αριθμ. οικ. 203805/06-10-2017 εισήγηση της 
Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Β. Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου σε θέματα Πάρκων και Αλσών.

14. Την ανάγκη διαφύλαξης του πρασίνου, των υπο-
δομών και εν γένει της δημόσιας περιουσίας των πάρ-
κων και αλσών της Περιφέρειας Αττικής καθώς και την 
ανάγκη προστασίας της ασφάλειας πολιτών που τα επι-
σκέπτονται.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Εγκρίνει το νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Πάρκων 
και Αλσών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, που έχει 
ως εξής:

«Κανονισμός Λειτουργίας Πάρκων
και Αλσών της Περιφέρειας Αττικής

1. Τα πάρκα και άλση της Περιφέρειας Αττικής είναι 
δημόσιοι, κοινόχρηστοι, ελεύθεροι χώροι πρασίνου και 
ψυχαγωγίας, η χρήση των οποίων προσδιορίζεται από 
τους σχετικούς νόμους και τον κανονισμό λειτουργίας 
τους.

2. i) Η είσοδος στα πάρκα και άλση της Περιφέρειας Ατ-
τικής επιτρέπεται μόνο από τις υπάρχουσες εισόδους και 
μόνο τις ημέρες και ώρες λειτουργίας τους που ορίζονται 
για το διάστημα από την 1η Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 
από τις έξι (06.00 π.μ.) το πρωί έως τις εννέα και μισή 
(21.30 μ.μ.) το βράδυ και από την 1η Οκτωβρίου έως την 
30η Απριλίου από τις έξι (06.00 πμ) το πρωί έως τις επτά 
το βράδυ (19.00 μμ). Εξαίρεση αποτελούν οι χώροι προς 
εκμίσθωση που δύνανται να λειτουργούν σύμφωνα με 
το από του Νόμου επιτρεπόμενο ωράριο λειτουργίας.

ii) Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επιτρέ-
πεται κατ' εξαίρεση η επέκταση ή ο περιορισμός του 
ωραρίου λειτουργίας σε τμήματα των πάρκων και αλσών, 
για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένες 
χρήσεις, με τρόπο που δεν επηρεάζει την τήρηση του 
ωραρίου για το υπόλοιπο πάρκο ή άλσος.

3. Η εκμίσθωση ή παραχώρηση της συνολικής έκτασης 
του πάρκου ή άλσους για οποιονδήποτε λόγο, σε άλλους 
φορείς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες, απαγορεύεται.

4. Η εκμίσθωση ή παραχώρηση επιμέρους χώρων των 
πάρκων και αλσών της Περιφέρειας Αττικής σε άλλους 
φορείς ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες επιτρέπεται υπό τους 
όρους του παρόντος. Για όλες τις χρήσεις απαιτείται από-
φαση των αρμοδίων οργάνων ή σύμβαση εκμίσθωσης 
ή απόφαση παραχώρησης ορισμένου χρόνου κατά τα 
προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία.

5. Η παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων και 
αλσών με αντάλλαγμα για δραστηριότητες όπως η φωτο-
γράφηση και κινηματογράφηση για επαγγελματικούς και 
εμπορικούς σκοπούς, καθώς και η πώληση αντικειμένων 
και η κατά οποιονδήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυ-
τών, οι εποχιακές εκθέσεις και αγορές μικροπωλητών και 
μικρεμπόρων, επιτρέπονται για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα και μόνο κατόπιν εισήγησης από την αρμόδια 
υπηρεσία και απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

6. i. Η παραχώρηση επιμέρους χώρων των πάρκων 
και αλσών άνευ ανταλλάγματος και για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα για εκπαιδευτικούς, αθλητικούς, κοι-
νωνικούς, καλλιτεχνικούς, ψυχαγωγικούς και γενικότε-
ρα κοινωφελείς σκοπούς, επιτρέπεται εφόσον ο φορέας 
στον οποίο παραχωρούνται δεν ασκεί κερδοσκοπική 
δραστηριότητα και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας 
υπηρεσίας και απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

ii. Οι επισκέψεις σχολείων, εκπαιδευτικών και κοινωφε-
λών ιδρυμάτων, αθλητικών συλλόγων ή άλλων φορέων 
μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων είναι ελεύθερη 
στους χώρους των πάρκων και αλσών, κατά τις ημέρες 
και ώρες λειτουργίας τους, κατόπιν έγκαιρης ενημέρω-
σης και έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία.

7. Κατά την παραμονή στα πάρκα και άλση δεν επι-
τρέπεται:

i. H κυκλοφορία και η στάθμευση κάθε είδους τροχο-
φόρων χωρίς άδεια από την αρμόδια υπηρεσία. Εξαι-
ρούνται της απαγόρευσης τα ασθενοφόρα, τα πυροσβε-
στικά, τα αστυνομικά οχήματα, τα υπηρεσιακά οχήματα 
καθώς και οχήματα υπηρεσίας φύλαξης.

ii. Η στάθμευση σε χώρους άλλους από τους ειδικούς 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων.

iii. Η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση 
εξοπλισμού και υλικών των πάρκων και αλσών.

iv. Η εγκατάσταση οποιουδήποτε κτίσματος από 
οποιονδήποτε φορέα ή ιδιώτη σε χώρους των πάρκων 
και αλσών της Περιφέρειας Αττικής, εκτός από τις πε-
ριπτώσεις που περιγράφονται με σαφήνεια σε άδειες ή 
αποφάσεις υπηρεσίας ή οργάνου της Περιφέρειας Αττι-
κής και σε συμβάσεις εκμίσθωσης.

ν. Η χρήση των παροχών κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό 
ρεύμα, νερό) από ιδιώτες ή φορείς για σκοπούς πέραν 
των κοινοχρήστων προσφερομένων στους χώρους των 
πάρκων και αλσών χωρίς άδεια.

vi. Η κοπή δένδρων και θάμνων, το ξερίζωμα και η 
συλλογή φυτών και σπόρων και γενικά κάθε φθορά της 
βλάστησης.

νii. Η φύτευση και καλλιέργεια οποιουδήποτε είδους 
χωρίς άδεια.

viii. Η συλλογή και μεταφορά φυτοχώματος και καυ-
σόξυλων.

ix. Η πρόκληση ζημιών σε γεωλογικούς σχηματισμούς.
x. Το κυνήγι ζώων με οποιοδήποτε μέσο.
xi. Η αφαίρεση ή καταστροφή φωλιών, αυγών ή νεοσ-

σών των πουλιών και γενικά η ενόχληση και καταστροφή 
ειδών της πανίδας.

xii. Η βόσκηση ζώων, η εγκατάσταση κυψελών και 
μελισσοσμηνών και γενικότερα κάθε είδους γεωργική, 
αλιευτική και κτηνοτροφική δραστηριότητα χωρίς άδεια.

xiii. Η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικί-
διων ζώων που συνοδεύουν επισκέπτες σε όλους τους 
χώρους, καθώς και η είσοδός τους σε παιδικές χαρές ή το 
μπάνιο τους σε νερό των πάρκων και αλσών. Εξαιρούνται 
οι σκύλοι - συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες σε ότι 
αφορά στην κυκλοφορία στους χώρους των πάρκων και 
αλσών. Οι επισκέπτες που συνοδεύουν σκύλους, υποχρε-
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ούνται να τους έχουν δεμένους με λουρί σε όλους τους 
χώρους, εκτός από τους τυχόν ειδικά διαμορφωμένους, 
όπου οι σκύλοι δύνανται να κυκλοφορούν ελεύθεροι 
υπό την επίβλεψη των ιδιοκτητών τους. Σε κάθε περί-
πτωση οι επισκέπτες είναι υπεύθυνοι για τυχόν επιθετική 
ή ενοχλητική συμπεριφορά των κατοικίδιων τους έναντι 
άλλων επισκεπτών και κατοικίδιων. Επιπλέον, οι ιδιοκτή-
τες σκύλων οφείλουν να μεριμνούν ώστε οι σκύλοι τους 
να μην ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους με τα περιτ-
τώματα τους, τα οποία υποχρεούνται αμέσως να συλ-
λέγουν και να τοποθετούν στα δοχεία απορριμμάτων.

xiv. To άναμμα και η διατήρηση φωτιάς για οποιονδή-
ποτε λόγο καθώς και η ρίψη εύφλεκτων υλικών ακόμη 
και σε δοχεία αποκομιδής απορριμμάτων.

xv. Η κατασκήνωση με οποιαδήποτε μορφή.
xvi. Η επίδειξη ή τοποθέτηση οποιωνδήποτε πινακί-

δων ή σημάτων χωρίς άδεια.
xvii. Η πώληση προϊόντων καθώς και η κατά οποιον-

δήποτε τρόπο έκθεση και διανομή αυτών χωρίς άδεια.
xviii. Η φωτογράφιση και κινηματογράφηση για επαγ-

γελματικούς, εμπορικούς και κερδοσκοπικούς σκοπούς 
χωρίς άδεια.

xix. Η κατά οποιονδήποτε τρόπο ενόχληση των άλλων 
επισκεπτών.

xx. Η απόρριψη σκουπιδιών σε χώρους άλλους από τα 
δοχεία απορριμμάτων και η ρύπανση του χώρου γενικά.

8. Αρμόδιες Υπηρεσίες για την διαχείριση των Πάρκων 
και Αλσών είναι οι οριζόμενες από τον οργανισμό Εσω-
τερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

9. Για τους παραβάτες του κανονισμού αυτού θα 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.δ. 86/1969 και του 
ν. 998/1979, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν».

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής παύει να 
ισχύει η αριθμ. 213/2013 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ι

Αριθμ.         απόφ. 379/2017 (5)
Τροποποίηση της αριθμ. 312/2013 απόφασης 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 

«Καθορισμός τελών χρήσης Πάρκων και Αλσών 

αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής».

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 32η/19-10-2017 θέμα 13°)

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 του π.δ. 98/2000 (ΦΕΚ Α΄ 85/15.3.2000) 

«Κατάργηση Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων 
Αθηνών», όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 83 του π.δ. 30/1996 (ΦΕΚ Α΄ ΦΕΚ 21/Α΄/
2-2-1996) σε συνδυασμό με το άρθρο 3 του ν. 1080/1980 

(ΦΕΚ 246/Α΄/22.10.1980), «Περί τροποποιήσεως και συ-
μπληρώσεως διατάξεων τίνων της περί των προσόδων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας 
και άλλων τινών συναφών διατάξεων», όπως ισχύουν.

3. Το άρθρο 163 (περ. δ΄) ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/ 
07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικρά-
της», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 25 «Έσοδα δήμων και κοινοτήτων.» του 
ν. 1828/1989 ΦΕΚ 2/Α΄/3-1-1989 «Αναμόρφωση φορο-
λογίας εισοδήματος, τέλη, φόρος κατανάλωσης κ.λπ.», 
όπως ισχύει.

5. Το ν. 1900/1990 (ΦΕΚ Α΄ 125/17-9-1990) «Τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του δημοτικού και 
κοινοτικού κώδικα (π.δ. 323/1989), δευτεροβάθμιας το-
πικής αυτοδιοίκησης (ν. 1622/1986), εσόδων δήμων και 
κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Το άρθρο 50 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93/14-4-2014) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών», όπως ισχύει.

7. Την αριθμ. 66313/24553/25-8-2017 (ΦΕΚ 3051/τ.Β΄/ 
05.09.2017) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 273/2017 απόφασης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, 
περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

8. Την αριθμ. 312/2013 (ΦΕΚ 378/τ. Β΄/18-02-2014) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

9. Την αριθμ. 57/2017 απόφαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής Περιφέρειας Αττικής.

10. Την αριθμ. οικ. 204215/06-10-2017 εισήγηση της 
Εντεταλμένης Περιφερειακής Συμβούλου Β. Λάσκαρη - 
Κρασοπούλου σε θέματα Πάρκων και Αλσών.

11. Την ανάγκη αξιοποίησης των Δημόσιων Χώρων 
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής προς όφελος 
των πολιτών.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκύπτει δαπάνη στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της αριθμ. 312/2013 απόφασης :
i. Ως προς τα πεδία α έως δ, προκειμένου να ενισχυθεί 

η επισκεψιμότητα των Πάρκων και Αλσών, ως εξής:
α) για κινηματογραφήσεις από επαγγελματίες τέλος 

χρήσης 200 ευρώ ημερησίως για το Πεδίο του Άρεως 
και 200 ευρώ για το Αττικό,

β) για τη διοργάνωση μικρών ιδιωτικών εκδηλώσεων 
τέλος χρήσης χώρου 20 ευρώ,

γ) για το Αττικό Θέατρο τέλος χρήσης ημερησίως 200 
ευρώ. Για το κυλικείο του Αττικού Θεάτρου 50 ευρώ 
ημερησίως,

δ) για τη διοργάνωση εκθέσεων επαγγελματιών και 
συλλόγων τους, 100 ευρώ ημερησίως ανά διοργάνωση.

ii. Ως προς την παράγραφο που αφορά στα καταστή-
ματα, γίνεται αντικατάσταση ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Πλατεία Πρωτομαγιάς: 100 ευρώ ετησίως ανά τ.μ.
Λόφος Εθνικής Αντιστάσεως (Φινόπουλου): 120 ευρώ 

ανά τ.μ.
Αττικός Άλσος: 120 ευρώ ανά τ.μ.
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Κατά τα λοιπά, ισχύει η αριθμ. 312/2013 (ΦΕΚ 378/τ. Β΄/ 
18-02-2014) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 160/2017 (6)
Μερική τροποποίηση της αριθμ. 213/2012 από-

φασης του Περιφερειακού Συμβουλίου (Β΄ 2376) 

«Καθορισμός Εδρών οχημάτων Ε.Δ.Χ. στην περι-

οχή της Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμφωνα με την παρ. 

3 του άρθρου 83 του ν. 4070/2012».

  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
(Απόσπασμα πρακτικού 16/2017)

  Έχοντας υπόψη :
1. Τις ισχύουσες διατάξεις του ν.3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 83 του 
ν. 4070/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών, Μεταφορών και Δημοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις».

3. Την αριθμ. 213/2012 (πρακτικό συνεδρίασης 10) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (Β΄ 2376), όπως τροποποιήθηκε 
με την απόφαση της συνεδρίασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 378/
30-10-2012 (Β΄ 3193) με την οποία καθορίστηκαν οι 
έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στην Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης.

4. Την αριθμ. Α20534/1646/04-05-2012 (ΑΔΑ:Β49Λ1-
ΣΟΤ) εγκύκλιο της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών 
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων.

5. Το αριθμ. Α64341/3571/19.09.2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

6. Τον μέγιστο και τον υφιστάμενο αριθμό αδειών 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ανά Έδρα - Διοικητική Μονάδα στις 
υπό συνένωση Έδρες - Διοικητικές Μονάδες στην Περι-
φερειακή Ενότητα Δράμας της Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης.

7. Το γεγονός ότι η συνένωση γίνεται μεταξύ όμορων 
εδρών εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας διασφα-
λίζοντας χωρική συνέχεια στη νέα έδρα.

8. Την από 03.08.2017 αίτηση των τριών εκ των τεσ-
σάρων ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ στις υπό συνένωση Έδρες - Δι-
οικητικές Μονάδες.

9. Το γεγονός ότι δημιουργούνται προβλήματα στη 
μεταφορά μαθητών όταν προκύπτει ανάγκη μίσθωσης 
Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, καθώς πολύ συχνά μένουν στους 
σχετικούς διαγωνισμούς άγονα απαιτούμενα δρομολό-
για, ελλείψει Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων με έδρες τα Δημοτικά 
Διαμερίσματα μεταφοράς των μαθητών.

10. Το γεγονός ότι δεν προκύπτει από την απόφαση 
αυτή, δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης για το τρέχον και για τα επόμενα 
οικονομικά έτη, αποφασίζει ομόφωνα:

Εγκρίνει την μερική τροποποίηση της αριθμ. 213/2012 
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης (Β΄ 2376), όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 378/30-10-2012 (Β' 3193), απόφαση με την 
οποία καθορίστηκαν οι έδρες των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων 
στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
ως προς την συνένωση εδρών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων στην 
Π.Ε.Δράμας, ως εξής :

Συνένωση σε μία (1) Έδρα - Διοικητική Μονάδα των 
υφιστάμενων όμορων Εδρών - Διοικητικών Μονάδων 
της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας : 42 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, 
43 ΑΔΡΙΑΝΗΣ, 44 ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ, 45 ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, 46 
ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ, 47 ΠΤΕΛΕΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ, 48 ΥΨΗ-
ΛΗΣ ΡΑΧΗΣ, η οποία θα έχει χωρική συνέχεια και θα φέ-
ρει την ονομασία ΕΔΡΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Ε.Δ.Χ. 
Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 42 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ, για τους λόγους που ανα-
φέρονται ανωτέρω.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύουν οι αριθμ. 
213/2012 και 378/2012 αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 26 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΟΤΑΪΤΗΣ  
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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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