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(1)

Εταιρικός Μετασχηματισμός Ομίλου Ο.Σ.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των άρθρων 7, 10 και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α΄ 314),
όπως ισχύει,
β. του άρθρου 5 του π.δ. 41/2005 (ΦΕΚ Α΄/60/7.3.2005)
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις οδηγίες
91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε και συ−
μπληρώθηκε με το π.δ. 145/2008 (ΦΕΚ Α΄/201/7.10.2008),
γ. των άρθρων 16,53,59 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α΄ 98), και
2. Τις υπ’ αριθμ. 60201/ΕΓΔΕΚΟ/1964 (ΦΕΚ Β 2602/
22.12.2008) και 21581/ΕΓΔΕΚΟ/2785/ (ΦΕΚ Β΄/799/29.4.2009)
αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής ΔΕΚΟ.
3. Το από 29.12.2008 Μνημόνιο Δι−εταιρικών Συναλλα−
γών, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 60201/ΕΓΔΕΚΟ/1964

(ΦΕΚ Β 2602/22.12.2008) απόφαση της Διυπουργικής Επι−
τροπής ΔΕΚΟ.
4. Τα ισχύοντα καταστατικά των εταιρειών ΟΡΓΑΝΙ−
ΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ο.Σ.Ε. Α.Ε.), ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΙΔΗΡΟ−
ΔΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.), ΓΑΙΑΟΣΕ – ΑΝΩΝΥ−
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟ−
ΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
(ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.), ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙ−
ΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.ΔΙ.Σ.Υ. Α.Ε.),
5. Το από 7.8.2009 Εισηγητικό Σημείωμα της Ειδικής
Γραμματείας Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
αποφασίζουμε:
Α. Εγκρίνονται τα επισυναπτόμενα στο συνοδεύον
την παρούσα Εισηγητικό Σημείωμα της Ειδικής Γραμ−
ματείας ΔΕΚΟ, και αποτελούντα αναπόσπαστο τμήμα
αυτού, Σχέδια Συμβάσεων και Συμφωνιών, και εξουσι−
οδοτούνται οι Γενικές Συνελεύσεις των Εταιρειών να
επικυρώσουν τα Σχέδια και να δώσουν εντολή στους
Διευθύνοντες Συμβούλους των Εταιρειών να υπογρά−
ψουν τις Συμβάσεις και Συμφωνίες:
1. Το Σχέδιο σύμβασης, με τέσσερα (4) παραρτήμα−
τα, μεταξύ των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΤΡΑΝΣΒΑΓΓΟΝ
(TRANSWAGGON) Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για την υπο−
κατάσταση της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. από την εταιρεία
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την υπεισέλευση της τελευταίας στη
θέση του ΟΣΕ ΑΕ και σε όλες τις έννομες σχέσεις και
σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορ−
ρέουν από την σύμβαση, που υπεγράφη στις 10.07.2006
μεταξύ των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΤΡΑΝΣΒΑΓΓΟΝ
(TRANSWAGGON) Α.Ε.
2. Το Σχέδιο σύμβασης, με δύο (2) παραρτήματα, μετα−
ξύ των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε., NEWSPHONE HELLAS S.A.
και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για την υποκατάσταση της εταιρεί−
ας Ο.Σ.Ε. Α.Ε. από την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την
υπεισέλευση της τελευταίας στη θέση του ΟΣΕ ΑΕ και
σε όλες τις έννομες σχέσεις και σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπ’ αριθμ.
52/2006 σύμβαση που υπεγράφη στις 29.11.2006 μετα−
ξύ των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και NEWSPHONE HELLAS
S.A.

21820

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

3. Το Σχέδιο σύμβασης, με τέσσερα (4), παραρτήματα,
μεταξύ των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε., ΕΚΟ ΑΒΕΕ και ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ Α.Ε., για την υποκατάσταση της εταιρείας Ο.Σ.Ε.
Α.Ε. από την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την υπεισέ−
λευση της τελευταίας στη θέση του ΟΣΕ ΑΕ και σε
όλες τις έννομες σχέσεις και σε όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπ’ αριθμ.
6769/2007 σύμβαση που υπεγράφη στις 6.8.2007 μεταξύ
των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΕΚΟ ΑΒΕΕ.
4. Το Σχέδιο σύμβασης, με τέσσερα (4) παραρτήματα,
μεταξύ των εταιρειών ΕΔΙΣΥ Α.Ε., της ένωσης εταιρειών
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. και ΟΙΚΟ.Μ.Ε.Τ. Α.Ε. και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Α.Ε., για την υποκατάσταση της εταιρείας ΕΔΙΣΥ Α.Ε.
από την εταιρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την υπεισέλευση
της τελευταίας στη θέση του ΕΔΙΣΥ ΑΕ και σε όλες τις
έννομες σχέσεις και σε όλα τα δικαιώματα και τις υπο−
χρεώσεις που απορρέουν από την υπ’ αριθμ. 6821/2008
σύμβαση που υπεγράφη στις 4.10.2008 μεταξύ των εται−
ρειών ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. και ΟΙΚΟ.Μ.Ε.Τ. Α.Ε.
5. Το Σχέδιο σύμβασης, με τέσσερα (4) παραρτήμα−
τα, μεταξύ των εταιρειών ΕΔΙΣΥ Α.Ε., KLUEH FACILITY
MANAGEMENT ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., για την
υποκατάσταση της εταιρείας ΕΔΙΣΥ Α.Ε. από την εται−
ρεία ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την υπεισέλευση της τελευταίας
στη θέση του ΕΔΙΣΥ ΑΕ και σε όλες τις έννομες σχέσεις
και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την υπ’ αριθμ. 6826/2008 σύμβαση που
υπεγράφη στις 1.10.2008 μεταξύ των εταιρειών ΕΔΙΣΥ
Α.Ε. και της εταιρείας KLUEH FACILITY MANAGEMENT
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
6. Το Σχέδιο Δι−εταιρικής Σύμβασης Μηχανογραφι−
κής Υποστήριξης, με δύο (2) παραρτήματα, μεταξύ των
εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
7. Το Σχέδιο Δι−εταιρικής Σύμβασης Εκμίσθωσης Οδι−
κών Μέσων, με δύο (2) παραρτήματα, μεταξύ των εται−
ρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
8. Το Σχέδιο Δι−εταιρικής Σύμβασης Υπηρεσιών Πρό−
σβασης και Υποστήριξης Δικτύου Μεταφοράς Ηλεκτρο−
νικών Δεδομένων, με δύο (2) παραρτήματα, μεταξύ των
εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
9. Το Σχέδιο Δι−εταιρικής Σύμβασης Υπηρεσιών Εκπαί−
δευσης και Κατάρτισης Προσωπικού, με ένα (1) παράρ−
τημα, μεταξύ των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Α.Ε.
10. Το Σχέδιο τριμερούς Προγραμματικής Συμφωνίας
μεταξύ των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε., Κ.τ.Π. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟ−
ΣΕ Α.Ε., για την υποκατάσταση της εταιρείας Ο.Σ.Ε. Α.Ε.
από την εταιρεία ΚτΠ Α.Ε. και την υπεισέλευση της τε−
λευταίας στη θέση του ΟΣΕ ΑΕ και σε όλες τις έννομες
σχέσεις και σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από την σύμβαση που υπεγράφη στις
20.9.2005 μεταξύ των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και SINGULAR
LOGIC, για την κατασκευή του ΟΠΣΔΕΜ.
Β. Εγκρίνεται το επισυναπτόμενο στο συνοδεύον την
παρούσα Εισηγητικό Σημείωμα της Ειδικής Γραμματεί−
ας ΔΕΚΟ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού,
Σχέδιο Μνημονίου μεταξύ των εταιρειών Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την εκμίσθωση ακινήτων στην ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ.

Γ. Εγκρίνεται η αναφερόμενη στο συνοδεύον την πα−
ρούσα Εισηγητικό Σημείωμα της Ειδικής Γραμματείας
ΔΕΚΟ διαδικασία μεταφοράς από τον ΟΣΕ στην ΤΡΑΙ−
ΝΟΣΕ του τροχαίου υλικού που επιθυμεί να χρησιμο−
ποιεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Δ. Εγκρίνεται το επισυναπτόμενο στο συνοδεύον την
παρούσα Εισηγητικό Σημείωμα της Ειδικής Γραμματεί−
ας ΔΕΚΟ και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού,
πλαίσιο καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων για
την συνέχιση της συντήρησης του τροχαίου υλικού από
τον ΟΣΕ.
Ε. Παρατείνεται η ισχύς του από 29.12.2008 Μνημονί−
ου Διεταιρικών Συναλλαγών ως την τελική υπογραφή
των αναφερόμενων ως άνω, υπό Α και Β, συμβάσεων
συμφωνιών και μνημονίων και έως την ολοκλήρωση των
διαδικασιών και τη θέση σε ισχύ των προβλεπόμενων
συμφωνιών για τα οριζόμενα υπό Γ και Δ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ−ΠΕΤΡΑΛΙΑ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ.ΔΜΕΟ/οικ./5080/στ−ζ/1972/Φ.911
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Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχημάτων στο
κέντρο της Αθήνας
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 69/1988 περί Οργανισμού της Κεντρικής Υπη−
ρεσίας Γ.Γ.Δ.Ε. όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ.
340/1990 περί Συστάσεως Γεν. Δ/νσεων, το π.δ. 293/1991
περί Συστάσεως Οργανικής Μονάδας στη Γ.Γ.Δ.Ε. και
το π.δ. 167/1992 περί τροποποιήσεως του Οργανισμού
της Γ.Γ.Δ.Ε.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου
52 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (ΦΕΚ
57Α΄/23.3.1999), περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυ−
κλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3542/2007
(ΦΕΚ 50 Α΄/2.3.2007) και ισχύει, και με σκοπό την εξυπη−
ρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο επιβάλ−
λει την ανακούφιση του κυκλοφοριακά συμφορημένου
κέντρου της Αθήνας, αποφασίζουμε:
1. Στο κέντρο της Αθήνας που περικλείεται από το δα−
κτύλιο που σχηματίζουν οι λεωφόροι και οδοί: «Αλεξάν−
δρας – Ζαχάρωφ − Μεσογείων−Φειδιππίδου − Μιχαλακο−
πούλου − Σπύρου Μερκούρη − Βρυάξιδος − Υμηττού − Ηλ.
Ηλιού − Α. Φραντζή − Λ. Συγγρού − Χαμοστέρνας − Πει−
ραιώς − Ιερά Οδός − Κωνσταντινουπόλεως − Αχιλλέως −
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Πλατεία Καραϊσκάκη − Καρόλου − Μάρνη – 28ης Οκτω−
βρίου (Πατησίων) – Αλεξάνδρας», από 01 Σεπτεμβρίου
2009 έως και 16 Ιουλίου 2010 για τις ημέρες Δευτέρα
έως Πέμπτη και για τις ώρες 07.00 έως 20.00 και για την
Παρασκευή για τις 07.00 έως 15.00, επιτρέπεται μόνο η
εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατηγών αυτοκινή−
των ιδιωτικής χρήσης και των φορτηγών αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μέχρι
2,2 τόνους, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού
κυκλοφορίας τους, ως εξής:
Τις άρτιες (ζυγές) ημερομηνίες κυκλοφορούν τα επι−
βατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και τα φορτηγά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο επιτρεπόμε−
νο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που ο αριθμός κυκλοφορί−
ας τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6 και 8 (δηλαδή σε ζυγό
αριθμό) και τις περιττές (μονές) ημερομηνίες κυκλοφο−
ρούν τα επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης και
τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με μέγιστο
επιτρεπόμενο βάρος μέχρι 2,2 τόνους, που ο αριθμός
κυκλοφορίας τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7 και 9 (δηλαδή
σε μονό αριθμό).
Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του δακτυλίου
δεν ισχύουν τα παραπάνω μέτρα περιορισμού της κυ−
κλοφορίας.
Τα μέτρα δεν ισχύουν τις επίσημες αργίες, καθώς και
τις ημέρες που πραγματοποιούνται 24 ώρες απεργίες
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Εφ΄ όσον συντρέχουν ειδικοί λόγοι, τα μέτρα μπορούν
να αρθούν με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.
2. Από τους περιορισμούς της προηγούμενης παρα−
γράφου εξαιρούνται:
α. Αυτοκίνητα κρατικά, δημοτικά, Οργανισμών ή επιχει−
ρήσεων κοινής ωφέλειας με ειδικούς αριθμούς κυκλοφο−
ρίας ή με εμφανή σήματα των Υπηρεσιών αυτών.
β. Το αυτοκίνητο του επικεφαλής κάθε ξένης αποστο−
λής, καθώς και τα αυτοκίνητα των Προξένων, εφ΄ όσον
αυτοί εκπροσωπούν τη χώρα τους στην Ελλάδα.
γ. Αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες Ελλήνων του εξω−
τερικού και ξένων επισκεπτών της χώρας για τις πρώ−
τες σαράντα (40) ημέρες της παραμονής τους στην
Ελλάδα.
Επίσης αυτοκίνητα νοικιασμένα από ξένους επισκέ−
πτες της χώρας και Έλληνες μόνιμους κατοίκους του
εξωτερικού για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Τα αυτοκίνητα αυτά δύνανται να μεταφέρονται με
μέριμνα της επιχείρησης στον τόπο παράδοσης ή πα−
ραλαβής (αεροδρόμια, λιμάνια, ξενοδοχεία κ.λπ.) υπό την
προϋπόθεση ότι θα υπάρχει στο αυτοκίνητο αντίγραφο
του αντίστοιχου μισθωτηρίου συμβολαίου.
δ. Αυτοκίνητα γιατρών με μόνο επιβάτη τον ίδιο το
γιατρό για εξυπηρέτηση επειγόντων περιστατικών.
ε. Αναπηρικά αυτοκίνητα αναπήρων πολέμου, τα οποία
φέρουν ειδικές κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, εφ’
όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους ανάπηρους ή
τους μεταφέρουν.
στ. Επιβατηγά αυτοκίνητα, τα οποία είναι ειδικά δι−
ασκευασμένα ή αυτόματα για τη μεταφορά πολιτικών
αναπήρων εφ’ όσον οδηγούνται από τους ίδιους τους
ανάπηρους ή τους μεταφέρουν, με την προϋπόθεση ότι
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ο ανάπηρος θα είναι εφοδιασμένος με σχετική βεβαίωση
των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρόνοιας των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.
ζ. Αυτοκίνητα που μεταφέρουν ασθενείς που χρειάζο−
νται συχνή θεραπεία (π.χ. νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς,
άτομα με πολιομυελίτιδα ή άτομα με αναπηρίες), εφ’
όσον μεταφέρουν τα ανωτέρω άτομα, με την προϋπό−
θεση ότι οι ασθενείς θα έχουν εφοδιαστεί με σχετική
βεβαίωση από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή τμήματα
Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας.
Η βεβαίωση θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους από
τις αρμόδιες Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Νο−
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, κατόπιν ανάλογης βεβαίω−
σης του Νοσηλευτικού Ιδρύματος στο οποίο υποβάλλε−
ται σε θεραπεία ο ασθενής και όπου θα αναγράφεται η
διάρκεια και η συχνότητα της απαιτούμενης θεραπείας,
και ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Οι Βεβαι−
ώσεις θα χορηγούνται κατά την κρίση του Νομάρχη,
μόνο για σοβαρές περιπτώσεις.
η. Μέχρι εκατόν είκοσι (120) αυτοκίνητα για κάθε
ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας που ευρίσκεται εντός
του δακτυλίου και μέχρι ογδόντα (80) για εκτός, μέχρι
είκοσι (20) αυτοκίνητα για κάθε ημερήσια εφημερίδα
της Θεσσαλονίκης, μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε
ημερήσια εφημερίδα του Πειραιά και των επαρχιών,
μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε αθλητική εφημε−
ρίδα. Μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα των εβδομαδιαί−
ων εφημερίδων, μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα των
εβδομαδιαίων ειδησεογραφικών περιοδικών και μέχρι
πέντε (5) αυτοκίνητα των εβδομαδιαίων ειδησεογραφι−
κών οικονομικών περιοδικών, για την κάλυψη εκτάκτων
αναγκών πληροφόρησης ύστερα από έγγραφο του Διευ−
θυντή των ανωτέρω εφημερίδων και περιοδικών. Μέχρι
πενήντα (50) αυτοκίνητα για το Διοικητικό Συμβούλιο
της ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ ύστερα από έγγραφο του Προ−
έδρου τους.
θ. Λεωφορεία γενικά και σχολικά αυτοκίνητα.
ι. Αυτοκίνητα μεταφοράς φαρμάκων, ή αγγειοκαρ−
διοχειρουργικών υλικών, ή υλικών οστεοσυνθέσεως, ή
ανταλλακτικών τεχνητών νεφρών, ή βιολογικών υγρών
ασθενών, με μόνιμα εμφανή σήματα της επιχείρησης και
εφ΄ όσον μεταφέρουν τα πιο πάνω υλικά. Η παραπάνω
χρήση πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική ένδειξη
στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
ια. Δύο (2) αυτοκίνητα για κάθε αεροπορική εταιρεία,
η ύπαρξη της οποίας θα αποδεικνύεται από σχετική
κατάσταση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
ιβ. Μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα του Πρακτορείου Εφη−
μερίδων και Περιοδικών «ΑΡΓΟΣ Α.Ε.», μέχρι δέκα (10)
αυτοκίνητα του Πρακτορείου Εφημερίδων και Περιοδι−
κών, ‘’ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε. πρακτορεύσεως και διανομής ημε−
ρήσιου και περιοδικού τύπου’’, μέχρι δέκα (10) αυτοκί−
νητα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και μέχρι
πέντε (5) αυτοκίνητα του Μακεδονικού Πρακτορείου
Ειδήσεων.
ιγ. Μέχρι δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα για την Εθνική
Τράπεζα, μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα για κάθε άλλη Τρά−
πεζα και μέχρι τέσσερα (4) αυτοκίνητα για την Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών.
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ιδ. Μέχρι τριακόσια (300) αυτοκίνητα για το πρώτο
πολιτικό κόμμα, μέχρι διακόσια (200) για το δεύτερο,
μέχρι εξήντα (60) για το τρίτο, μέχρι πενήντα (50) για
το τέταρτο, μέχρι σαράντα (40) για το πέμπτο, μέχρι
τριάντα (30) για το έκτο και μέχρι πέντε (5) για τα
υπόλοιπα ανάλογα με τη δύναμή τους κατά τις τελευ−
ταίες εκλογές. Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για κάθε
Βουλευτή ή Ευρωβουλευτή, μέχρι τρία (3) για κάθε τέως
βουλευτή που δεν εξελέγη στις τελευταίες εκλογές,
μέχρι τριάντα πέντε (35) για τις ανάγκες των γραφείων
Υπουργών και Υφυπουργών, και μέχρι είκοσι (20) για
τις ανάγκες των γραφείων Γενικών Γραμματέων και
Ειδικών Γραμματέων.
Για τις ανάγκες των γραφείων της Βουλής των Ελ−
λήνων, χορηγείται ανάλογος αριθμός αδειών που καθο−
ρίζεται ύστερα από έγγραφο του Προέδρου της. Μέχρι
σαράντα (40) αυτοκίνητα για τις ανάγκες των γραφείων
της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
ιε. Μέχρι σαράντα (40) αυτοκίνητα για την Ένωση
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, εφ΄ όσον οδηγούνται από
ξένο ανταποκριτή.
ιστ. Μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα για τη ΝΕΤ, μέχρι
πενήντα (50) αυτοκίνητα για την ΕΤ1, μέχρι είκοσι (20)
αυτοκίνητα για κάθε ραδιοφωνικό σταθμό και μέχρι
σαράντα (40) αυτοκίνητα για κάθε τηλεοπτικό σταθμό
που λειτουργεί νόμιμα και εδρεύει εντός του δακτυλίου,
μέχρι τριάντα (30) αυτοκίνητα για εκτός και μέχρι τριά−
ντα (30) αυτοκίνητα για τη Γ.Γ. Τύπου και Πληροφοριών
για την κάλυψη των αναγκών τους.
ιζ. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα για την Ένωση Ανταπο−
κριτών Ελληνικού Τύπου του Εξωτερικού.
ιη. Ειδικά αυτοκίνητα χρηματαποστολών, η χρήση των
οποίων θα προκύπτει από ένδειξη που θα αναγράφεται
στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
ιθ. Μέχρι τριάντα πέντε (35) αυτοκίνητα των φυσιοθε−
ραπευτών του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Αθήνας για την
εκτέλεση υπηρεσίας. Επίσης μέχρι είκοσι (20) αυτοκί−
νητα των φυσιοθεραπευτών ελευθέρων επαγγελματιών,
που δεν διατηρούν εργαστήριο, ούτε είναι υπάλληλοι
Νοσοκομείου ή άλλου Ιδρύματος και προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους σε κατάκοιτους, εφ΄ όσον επιβαίνουν
μόνοι στα αυτοκίνητά τους, με βάση πίνακα που θα
υποβάλλει στην οικεία τροχαία το Δ.Σ. του Πανελληνίου
Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών.
κ. Μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της Γ.Σ.Ε.Ε. και μέχρι δύο
(2) αυτοκίνητα του Ε.Κ.Α.
κα. Από δέκα πέντε (15) αυτοκίνητα για την Εθνική
Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, την Ένωση Νέων Ελ−
λήνων Φωτορεπόρτερ, την Ένωση Φωτοειδησεογράφων
Ελλάδος και την Πανελλαδική Ένωση Φωτοειδησεογρά−
φων, για επαγγελματικές ανάγκες των μελών της, με
πίνακες που θα υποβάλλουν στην οικεία τροχαία μόνο
τα Δ.Σ. των Ενώσεών τους.
κβ. Τα εκπαιδευτικά αυτοκίνητα των επαγγελματιών
εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων που η επαγγελματική
τους έδρα βρίσκεται μέσα στα όρια του δακτυλίου της
παραγρ. 1 της παρούσας Απόφασης, με βάση πίνακα που
θα υποβάλλει στην οικεία υπηρεσία τροχαίας κινήσεως
το Δ.Σ. του επαγγελματικού τους σωματείου, ο οποίος

θα συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία της Εφορίας
για την έδρα της κάθε επιχείρησης.
κγ. Τα αυτοκίνητα των μελών του ιπτάμενου προσω−
πικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας, που κατοικούν μέσα
στα όρια του δακτυλίου της παραγρ. 1 της παρούσας,
εφ΄ όσον οδηγούνται από τους ίδιους με την υπηρεσιακή
τους στολή, για διαδρομές μεταξύ της κατοικίας τους
και του αεροδρομίου "Ελευθέριος Βενιζέλος".
Στα παραπάνω αυτοκίνητα επιτρέπεται να επιβαίνουν
και άλλα πρόσωπα, μόνο εφ’ όσον πληρούν τους όρους
του προηγούμενου εδαφίου. Η Ολυμπιακή Αεροπορία
θα υποβάλλει στην οικεία υπηρεσία τροχαίας κινήσεως
ονομαστική κατάσταση του προσωπικού, που δικαιούται
να εξαιρεθεί από τα περιοριστικά μέτρα της παρού−
σας, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις κατοικίας και τους
αντίστοιχους αριθμούς κυκλοφορίας των αυτοκινήτων,
ώστε να τους χορηγηθούν τα ειδικά σημειώματα της
παραγράφου 3 της παρούσας.
κδ. Τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, των επαγγελματιών
μελών των σωματείων συντηρητών καυστήρων, εφ’ όσον
πραγματοποίησαν εισόδημα από το επάγγελμά τους
αυτό, δηλωμένο στην Εφορία κατά το προηγούμενο
έτος και αποδεδειγμένα κινούνται για επαγγελματικούς
λόγους.
κε. Τα αυτοκίνητα των εν ενεργεία δικαστικών, των
οποίων η έδρα της εργασίας τους ή η κατοικία τους
ευρίσκεται εντός των ορίων του δακτυλίου, και εφ’ όσον
οδηγούνται από τους ίδιους.
κστ. Τα αυτοκίνητα των μονίμων κατοίκων της περι−
οχής που περικλείεται από τα όρια του δακτυλίου, εφ΄
όσον οι κάτοχοί τους εφοδιαστούν με ειδική κάρτα από
το Δήμο Αθηναίων, προσκομίζοντας σχετικό αποδεικτικό
ωραρίου εργασίας, για χρονικό διάστημα μιας (1) ώρας
πριν την έναρξη της εργασίας και μόνο για την έξοδό
τους από την περιοχή του δακτυλίου, και για χρονικό
διάστημα δύο (2) ωρών από τη λήξη του ωραρίου τους
για την επιστροφή τους στον τόπο κατοικίας τους.
Τα αυτοκίνητα αυτά για την έξοδό τους από το
δακτύλιο και την είσοδό τους σ’ αυτόν θα κινούνται
μόνο μέσα σε προκαθορισμένη ζώνη του δακτυλίου,
αναλόγως του τόπου κατοικίας του κατόχου, χρησιμο−
ποιώντας τη συντομότερη διαδρομή από και προς την
κατοικία του ιδιοκτήτη.
Οι ζώνες αυτές είναι οι εξής:
Α Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφό−
ρους και οδούς:
Λ. Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Μεσογείων − Φειδιππίδου
Μιχαλακοπούλου − Σπ. Μερκούρη − Ριζάρη − Βασ. Σοφίας
− Γεωργίου Α΄ − Σταδίου − Αιόλου − 28ης Οκτωβρίου
(Πατησίων) – Λ.Αλεξάνδρας.
Β Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφό−
ρους και οδούς:
28ης Οκτωβρίου − Αιόλου − Σταδίου − Ερμού − Πειραι−
ώς − Ιερά Οδός − Λ. Κωνσταντινουπόλεως − Αχιλλέως
− Πλ. Καραϊσκάκη − Καρόλου − Μάρνη − 28ης Οκτωβρίου
(Πατησίων).
Γ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφό−
ρους και οδούς:
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Ερμού − πλατεία Συντάγματος − Λ. Αμαλίας − Λ. Συγ−
γρού − Καλλιρρόης − Παναγή Τσαλδάρη − Χαμοστέρνας
− Πειραιώς − Ερμού.
Δ Ζώνη: Η περιοχή που περικλείεται από τις λεωφό−
ρους και οδούς:
Βασ. Σοφίας − Ριζάρη − Σπ. Μερκούρη − Υμηττού − Η.
Ηλιού – Α.Φραντζή − Καλλιρρόης − Συγγρού − Λ. Αμαλίας
– Βασ. Σοφίας.
Οι ειδικές αυτές κάρτες αναγράφουν το ονοματεπώ−
νυμο του κατόχου, τη δ/νση κατοικίας αυτού και τον
αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, φέρουν δε χρώμα
που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ζώνη κυκλοφορίας.
κζ. Μέχρι πενήντα (50) αυτοκίνητα που χρησιμοποιεί
η «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ» Α.Ε. για την επίβλεψη των έργων
του ‘’ΜΕΤΡΟ».
Τυχόν μελλοντικές πρόσθετες ανάγκες για την κα−
τασκευή του ΜΕΤΡΟ θα αντιμετωπίζονται με εφαρμογή
της παραγρ. 4 του εβδόμου άρθρου του ν. 1955/1991.
κη. Μέχρι εξήντα τρία (63) Ι.Χ.Ε.Αυτοκίνητα που χρησι−
μοποιούν οι Γενικοί Διευθυντές και οι Υπηρεσίες: ΔΜΕΟ,
ΔΚΕΟ, Δ9, ΔΚΕΣΟ της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΧΩΔΕ ως εξής:
(μέχρι έξη (6) των Γενικών Διευθυντών, μέχρι τριάντα
(30) της ΔΜΕΟ, μέχρι οκτώ (8) της ΔΚΕΟ, μέχρι δέκα
πέντε (15) της ΔΚΕΣΟ και μέχρι πέντε (5) της Δ9).
κθ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για την Εθνική Μετεω−
ρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).
λ. Μέχρι δύο (2) αυτοκίνητα για το ΠΕΡΠΑ.
λα. Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για την Επιτροπή Ολυ−
μπιακών Αγώνων (ΕΟΑ).
λβ. Μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα για το Γραφείο Κυ−
κλοφορίας, Φωτεινής Σηματοδότησης και Τηλεματικής
2004.
λγ. Μέχρι πέντε (5) αυτοκίνητα για το Γεωδυναμικό
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.
λδ. Όλα τα αυτοκίνητα υβριδικής τεχνολογίας.
3. Τα αυτοκίνητα που αναφέρονται στις περιπτώσεις
(η, ια, ιβ, ιγ, ιδ, ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κα, κβ, κγ, κδ, κε, κζ, κη,
κθ, λ, λα, λβ και λγ), της προηγούμενης παραγράφου,
επιτρέπεται να κυκλοφορούν στο δακτύλιο μόνον εφ’
όσον έχουν εφοδιαστεί με τις ειδικές άδειες κυκλοφο−
ρίας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο χορηγούνται
μετά από αίτηση των δικαιουμένων προς την παραπά−
νω Υπηρεσία Τροχαίας στην οποία υποβάλλονται και
τυχόν αιτήματα ενδιαφερομένων για χορήγηση σημει−
ωμάτων πέραν των προβλεπομένων στην παρούσα, τα
οποία ικανοποιούνται ύστερα από σχετική έγκριση του
Υπουργείου Εσωτερικών.
Στις άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο αναφέρεται ο
αριθμός κυκλοφορίας του αυτ/του, το ονοματεπώνυμο
του οδηγού και του ιδιοκτήτου ή κατόχου, καθώς και η
ημερομηνία λήξης αυτού.
Ειδικά για τη χορήγηση αδειών κυκλοφορίας στο δα−
κτύλιο της περίπτωσης (η) συνεκτιμώνται οι πραγμα−
τικές ανάγκες, ελάχιστη κυκλοφορία του εντύπου κλπ.
Οι άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο που έχουν χο−
ρηγηθεί για τις παραπάνω περιπτώσεις (η, ια, ιβ, ιγ, ιδ,
ιε, ιστ, ιζ, ιη, ιθ, κ, κα, κβ, κγ, κδ, κε, κζ, κη, κθ, λ, λα, λβ
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και λγ), από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για το έτος
2008−2009 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 16−07−2010,
εκτός αν υπάρξει αίτημα ανάκλησης από τον ενδιαφε−
ρόμενο ή τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται
μέχρι και την 30.11.2009.
Οι άδειες που θα χορηγηθούν από τη Δ/νση Τροχαίας
Αττικής, ισχύουν μέχρι 16.7.2010.
4. Για την αντιμετώπιση εξαιρετικών περιπτώσεων
επειγόντων και εκτάκτων περιστατικών η Διεύθυνση
Τροχαίας Αττικής μπορεί να χορηγεί, κατά την κρίση
της, προσωρινές άδειες κυκλοφορίας στο δακτύλιο,
ολιγοήμερης διάρκειας, η οποία δεν είναι δυνατόν να
υπερβαίνει τις πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.
Οι προσωρινές αυτές άδειες χορηγούνται μετά από
αίτηση των ενδιαφερομένων προς την ανωτέρω Διεύ−
θυνση Τροχαίας και αναφέρουν τον αριθμό κυκλοφο−
ρίας του αυτοκινήτου, τον ιδιοκτήτη και οδηγό αυτού
καθώς και το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών.
5. Τα φορτηγά αυτοκίνητα μέγιστου επιτρεπόμενου
βάρους άνω των 2,2 τόνων δεν υπόκεινται στα περιο−
ριστικά μέτρα και κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στο
δακτύλιο, με τους περιορισμούς του εμπορικού τριγώνου
και της «ΜΠΛΕ ΖΩΝΗΣ», όπως αυτοί καθορίζονται με
σχετικές αποφάσεις.
6. Τα φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης μέγιστου
επιτρεπόμενου βάρους 2,2 τόνων και κάτω υπόκεινται
στα περιοριστικά μέτρα της απόφασης αυτής με τις
εξής εξαιρέσεις:
α. Κυκλοφορούν χωρίς κανένα περιορισμό, εφ΄ όσον
μεταφέρουν τρόφιμα ή ποτά, είδη για νοσοκομεία ή
κάνουν διανομή τύπου.
β. Κυκλοφορούν ελεύθερα από 14.30 μέχρι 17.00, εφ΄
όσον διανέμουν εμπορεύματα, που δεν καλύπτονται από
την προηγούμενη περίπτωση.
γ. Εξαιρούνται μέχρι τρία (3) αυτοκίνητα της εταιρεί−
ας «ΑΚ ΕΛΛΑΣ», για όσο διάστημα αυτή έχει σύμβαση
συντήρησης με τον ΟΤΕ των τηλεφωνικών θαλάμων
στην περιοχή ισχύος των περιοριστικών μέτρων και
μέχρι δέκα (10) αυτοκίνητα της εταιρείας συντήρησης
του συστήματος σηματοδότησης στην περιοχή ισχύος
των περιοριστικών μέτρων, και για όσο διάστημα είναι
σε ισχύ η σύμβασή της.
Τα παραπάνω αυτοκίνητα της περίπτωσης γ, εξαι−
ρούνται μόνον εφ΄ όσον έχουν εφοδιαστεί με ειδικό
σημείωμα από την οικεία Υπηρεσία Τροχαίας που χο−
ρηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου
3 της Απόφασης αυτής.
7. Οι παραβάτες της παρούσας, τιμωρούνται σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 52 του
Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄/23.3.1999), περί κυρώσεως
του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε
με το ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50Α΄/2.3.2007) και ισχύει.
Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται και στους κατοίκους του
δακτυλίου κατόχων της ειδικής κάρτας, σε περίπτωση
κυκλοφορίας τους σε ζώνη διαφορετική από την επι−
τρεπόμενη ή σε ώρες άλλες από τις προβλεπόμενες για
τις ζώνες αυτές, από την παρούσα Απόφαση.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

21824

8. Συστήνεται Τριμελής Επιτροπή από εκπροσώπους
των Υπουργείων Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοι−
νωνιών, που θα εξετάζει και θα εισηγείται για θέματα
που αφορούν στα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας οχη−
μάτων στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και για ειδικές
περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω
παραγράφους.
9. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και μετά
από εισήγηση της παραπάνω Τριμελούς Επιτροπής για
λόγους κατασκευής του ΜΕΤΡΟ, είναι δυνατό να τρο−
ποποιούνται προσωρινά τα όρια του δακτυλίου περιο−
ριστικών μέτρων.
10. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και μετά
από εισήγηση της Τριμελούς Επιτροπής είναι δυνατόν
να τροποποιείται η διάρκεια εφαρμογής των περιορι−
στικών μέτρων του δακτυλίου.
Από τις διατάξεις της Απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Αυγούστου 2009
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

F
Αριθμ. ΔΜΕΟ/οικ/5076/στ−ζ/1971/Φ.132
(3)
Εφαρμογή της Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής για
τη δοκιμαστική τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμέ−
νων λωρίδων σε οδοστρώματα για μείωση ταχύτη−
τας (SPEED STOPPERS), σύμφωνα με το άρθρο 109
του Κ.Ο.Κ.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 1418/1984 Δημόσια Έργα και το εκτελεστικό του
π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Το π.δ. 696/1974 «Περί αμοιβών Μηχανικών και των
σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών», σε ότι αφο−
ρά στις προδιαγραφές.
3. Το π.δ. 69/1988 «Περί Οργανισμού της Γ.Γ.Δ.Ε. του
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τα π.δ.
340/1990, 293/1991, 167/1992 και 428/1995.
4. Το π.δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομο−
θεσίας για τα Δημόσια Έργα κ.λ.π.», όπως ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ο/1982/29.7.1988 απόφαση του
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ‘’Περί καθορισμού των έργων Οδο−
ποιίας επί Εθνικών οδών ως έργων Εθνικού επιπέδου και
των αρμοδιοτήτων για την εποπτεία, έλεγχο, διοίκηση
και έγκριση των σχετικών μελετών’’.

6. Την υπ’ αριθμ. Δ17γ/08/45/Φ.2.2.1./13.3.2007 απόφαση
του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για «Μεταβίβαση αρμοδιοτή−
των Προϊσταμένης Αρχής στις συμβάσεις Δημοσίων
έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χω−
ροταξίας και Δημοσίων Έργων».
7. Τις Οργανικές διατάξεις της Γεν. Γραμ. Δημ. Έρ−
γων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (π.δ. 69/1988, Φ.Ε.Κ. 28/Α) όπως
έχουν τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύουν μέχρι
σήμερα.
8. Την υπ’ αριθμ. Υ300/14.11.2007 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, περί ανάθεσης αρ−
μοδιοτήτων του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ στους Υφυπουργούς
ΠΕΧΩΔΕ, (ΦΕΚ Β΄ 2210/14.11.2007 και 2268/28.11.2007).
9. Τα άρθρα 4, 10, 52 και 109 του ν. 2696/1999 με
τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας,
(ΦΕΚ.Α΄57/23.3.1999), και με τις τροποποιήσεις αυτού που
έχουν γίνει μέχρι σήμερα και ισχύουν.
10. Την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ./690/2.11.1992 απόφαση
του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση προσωρινής Τεχνι−
κής Προδιαγραφής για την δοκιμαστική τοποθέτηση
εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων σε οδοστρώματα
για μείωση ταχύτητας (SPEED STOPPERS)».
Και επειδή:
1. Σε περιοχές της Χώρας, πολλοί Δήμοι και Κοινό−
τητες έχουν ήδη κατασκευάσει εγκάρσιες υπερυψω−
μένες λωρίδες για τη μείωση της ταχύτητας, (SPEED
STOPPERS), οι οποίες ουσιαστικά καλύπτονται από
την ήδη υπάρχουσα υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/οικ./690/2.11.1992
απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 52 παράγραφος 5 του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας που αναφέρει ότι:... «Με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων καθορίζονται οι κατηγορίες των οδών στις οποί−
ες επιτρέπεται η δημιουργία των ως άνω διαμορφώσεων
ή η τοποθέτηση κινητών εμποδίων, οι προϋποθέσεις
δημιουργίας ή τοποθέτησης τους, οι προδιαγραφές και
τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους και η ειδική σήμανση
που πρέπει να εφαρμόζεται, κατά περίπτωση».
3. Λόγω των σοβαρών δυσμενών επιπτώσεων τόσο
στα οχήματα όσο και στους οδηγούς, ιδιαίτερα των
δίτροχων οχημάτων, αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπουμε την εφαρμογή της Προσωρινής Τε−
χνικής Προδιαγραφής, όσον αφορά στις περιπτώσεις
κυκλικού και τραπεζοειδούς τύπου εγκαρσίων επιβρα−
δυντών, οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΜΕΟ/ε/
οικ./690/2.11.1992 απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. για
τη δοκιμαστική τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων
λωρίδων οδοστρώματος για μείωση ταχύτητας οχημά−
των, σε αστικές οδούς που εξυπηρετούν τοπική και όχι
διαμπερή κυκλοφορία οχημάτων και ευρίσκονται εντός
των ορίων κατοικημένων περιοχών.
2. Απαγορεύεται η κατασκευή και τοποθέτηση εγκάρ−
σιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια)
σε: Αυτοκινητόδρομους, στο Εθνικό, ή στο Επαρχιακό
δίκτυο, και σε οδούς όπου διέρχονται Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς (Αστική, Υπεραστική ή Δημοτική−τοπική συ−
γκοινωνία), ανεξάρτητα από το αν ευρίσκονται εντός
των ορίων κατοικημένων περιοχών.
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
"ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΕΣ ΛΩΡΙΔΕΣ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΣΑΜΑΡΙΑ)
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"
1. ΓΕΝΙΚΑ
Με την αύξηση του αριθμού των οχημάτων, γίνεται
πλέον απαραίτητη η χρήση μέσων που οδηγούν σε
ελαττωμένες ταχύτητες και συνεπώς σε αύξηση της
ασφάλειας των πεζών, ιδιαίτερα μέσα σε οικιστικές
ζώνες.
Παρόμοια μέσα είναι:
α. Τα οπτικά (σήμανση των οδών),
β. Τα ηχητικά,
γ. Συνδυασμός οπτικών και ηχητικών μέσων,
δ. Τα εμπόδια (ειδικές διαμορφώσεις οδών με περι−
πορεία κ.λ.π.),
ε. Οι εγκάρσιες υπερυψωμένες λωρίδες οδοστρώμα−
τος (σαμάρια).
Τα “σαμάρια” κυρίως χρησιμοποιούνται σε δρόμους
μικρής κυκλοφορίας και όταν όλα τα υπόλοιπα μέσα
που προαναφέρονται έχουν αποτύχει στο να μειώσουν
τις ταχύτητες των οχημάτων.
2. ΣΚΟΠΟΣ
Η διέλευση των οχημάτων πάνω από τα “σαμάρια”
προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα που εξαναγκάζουν
τους οδηγούς να μειώσουν την ταχύτητα των οχημάτων
τους. Σε καμία περίπτωση όμως η διέλευση πάνω από
αυτά δεν θα πρέπει να προκαλεί βλάβες σε οχήματα
και επιβάτες. Σκοπός της παρούσης Τεχνικής οδηγίας
είναι ο καθορισμός:
− Των περιοχών εφαρμογής (τύπος οδού, κυκλοφορι−
ακός φόρτος, σύνθεση κυκλοφορίας κ.λπ.)
− Των γεωμετρικών χαρακτηριστικών (μήκος και ύψος
σε συνδυασμό με την ταχύτητα, σχήμα κλπ.)
− Των υλικών και του τρόπου κατασκευής
− Των θέσεων εφαρμογής (αποστάσεις μεταξύ των
λωρίδων, αποστάσεις από την αρχή οικοδομικού τε−
τραγώνου κ.λπ.).
3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ − ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ
Τα “σαμάρια” μπορούν να εφαρμόζονται σε ειδικές
περιπτώσεις αστικών οδών, που εξυπηρετούν αποκλει−
στικά τοπική και όχι διαμπερή κυκλοφορία οχημάτων,
σε συνδυασμό με έντονη μετακίνηση πεζών.
Απαγορεύεται η κατασκευή και τοποθέτηση εγκάρσι−
ων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια)
σε: Αυτοκινητόδρομους, στο Εθνικό ή στο Επαρχιακό
δίκτυο και σε οδούς όπου διέρχονται Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς (Αστική, Υπεραστική ή Δημοτική−τοπική
συγκοινωνία), ανεξάρτητα από το αν βρίσκονται εντός
ορίων κατοικημένων περιοχών.
Πριν την εξέταση της δυνατότητας χρησιμοποίησης
“σαμαριών”, θα πρέπει να έχουν αποκλεισθεί από τη
σχετική μελέτη οδικής ασφάλειας όλοι οι άλλοι τρό−
ποι ανάσχεσης της ταχύτητας. Οι τρόποι αυτοί μπο−
ρεί να είναι: Στενώσεις οδοστρώματος με επεκτάσεις
πεζοδρομίων, κεντρικές νησίδες, εφαρμογή τραχείας
επιφανείας οδοστρώματος με διαφορετικά υλικά, καθο−
δήγηση διαμπερών δρομολογίων (με άλλους δρόμους,
οργάνωση σταθμεύσεων, παρεμβολή δενδροφύτευσης
ή εμποδίων κ.λπ.).
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Την σκοπιμότητα εφαρμογής των “σαμαριών” θα κρί−
νει κάθε φορά, μετά από μελέτη οδικής ασφάλειας
(ανάλυση ατυχημάτων που έγιναν στην περιοχή και τις
συνορεύουσες ζώνες), η αρμόδια Υπηρεσία, όπως αυτή
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο του ΚΟΚ (άρθρο 10),
με δεδομένο ότι συντρέχουν για τη οδό οπωσδήποτε
οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α. Εξυπηρετεί αποκλειστικά τοπική και όχι διαμπερή
κυκλοφορία οχημάτων.
β. Δεν δέχεται συχνή κυκλοφορία φορτηγών, λεω−
φορείων, οχημάτων που εξυπηρετούν μονάδες άμεσης
επέμβασης (νοσοκομειακών, πυροσβεστικών κ.λπ.).
γ. Εμφανίζει κυκλοφοριακό φόρτο μικρότερο από 30
οχήματα/ώρα
δ. Μπορεί να δεχθεί εφαρμογή ανώτατου ορίου τα−
χύτητας κίνησης των οχημάτων 30 χλμ/ώρα χωρίς να
δημιουργείται κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Σε όσες περιπτώσεις εφαρμοσθούν τα “σαμάρια”, θα
πρέπει οι οδοί στις οποίες τοποθετούνται να εντάσσο−
νται μέσα σε μία ευρύτερη περιοχή γειτονιάς, που θα
κυκλοφορούν κυρίως πεζοί (πλατείες, πάρκα, εκκλησίες
σχολεία κ.λπ.)
Η τοποθέτηση “σαμαριών” πρέπει να επισημαίνεται με
σαφήνεια, ώστε να γίνεται έγκαιρα αντιληπτή η ύπαρξη
τους από τους οδηγούς, τόσο κατά την ημέρα (με χρω−
ματισμό κρασπέδων, με πινακίδες αναγγελίας κινδύνου
και ρυθμιστικές), όσο και κατά την νύκτα ( με ηλεκτρο−
φωτισμό, αντανακλαστικά στοιχεία κ.λπ.).
Με βάση όλα τα παραπάνω, μπορούν να χρησιμοποι−
ηθούν δύο τύποι εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων
οδοστρωμάτων:
α. Ο “κυκλικός” τύπος με 3,70 έως 4,00 μέτρα μήκος
και 5 έως 10 εκατοστά ύψος (σχ. 1).
β. Ο “τραπεζοειδής” τύπος με 3,70 μέτρα ελάχιστο μή−
κος μεγάλης βάσεως, 2,50 μέτρα μήκος μικρής βάσεως
και 5 έως 10 εκατοστά ύψος (σχ. 2).
4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα “σαμάρια”, αλλά και οι δρόμοι πάνω στους οποίους
αυτά τοποθετούνται, πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
α. Το μήκος της οδού μειωμένης ταχύτητας ( 30χλμ/
ώρα) θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 μέτρα και η
κατά μήκος κλίση σε ανωφέρεια, μικρότερη του 4%.
β. Να απέχουν τα “σαμάρια” μεταξύ τους από 40 έως
100 μέτρα.
γ. Να τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον:
I. 20 μέτρων από την αρχή της καμπύλης σε οριζο−
ντιογραφία.
II. 20 μέτρων από τις διασταυρώσεις με δρόμο ίδιας
κατηγορίας.
III. 25 μέτρων από διασταυρώσεις με σημαντικότερη
οδό.
IV. 20 μέτρων από γραμμές τραίνου.
V. 40 μέτρων πριν το τέλος αδιεξόδου.
δ. Ειδική μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται στην τοπο−
θέτηση του πρώτου “σαμαριού”, ώστε η ταχύτητα προ−
σέγγισης να είναι ήδη μειωμένη, όπως στη συνέχεια
εξόδου από καμπύλη και σε θέση ορατή από την πλευρά
μηκοτομής της ερυθράς.
Για την κατασκευή των “σαμαριών ” μπορεί να χρησι−
μοποιηθεί ασφαλτόμιγμα, σκυρόδεμα ή προκατασκευα−
σμένα στοιχεία από σκυρόδεμα (κυβόλιθοι) ή πλαστικό
υλικό (πολυουρεθάνη κ.λπ.), ή ελαστικό υλικό.
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Από τα υλικά αυτά, το ευκολότερα εφαρμοζόμενο είναι
το θερμό ασφαλτόμιγμα, όπως αυτό που χρησιμοποιεί−
ται στις στρώσεις κυκλοφορίας των οδών. Προτείνονται
ως καταλληλότεροι οι τύποι Β και Γ κυκλοφορίας της
Π.Τ.Π.Α. 265. Μπορεί επίσης να γίνει και συνδυασμός των
παραπάνω υλικών, όπως πλαστικού και σκυροδέματος
ή πλαστικού και κυβόλιθων.
Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να εξασφαλιστεί η
επαρκής θεμελίωση ή η πρόσφυση του υλικού του “σα−
μαριού” με το υπάρχον οδόστρωμα ή η στερέωση, είτε
με την προεργασία της επιφάνειας (απόθεση, εκσκαφή
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κ.λπ.) είτε με την χρήση του κατάλληλου συγκολλητι−
κού (π.χ. ασφαλτική επάλειψη), είτε με τη χρήση του
ελάχιστα απαιτούμενο αριθμού κοχλιών (3 κοχλίες ανά
τρέχον μέτρο τουλάχιστον).
Τέλος, επισημαίνεται ότι στα συμβατά τεύχη κατα−
σκευής “σαμαριών” θα πρέπει να προβλέπεται χρόνος
εγγύησης της κατασκευής 24 μήνες.
Ακολουθούν τα σχήματα των δύο τύπων, κυκλικού
και τραπεζοειδούς, εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων
οδοστρώματος.

ΦΕΚ 1720
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως, μαζί με το εγκρινόμενο τεύχος της
προσωρινής τεχνικής προδιαγραφής.
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2009
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

