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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Συμπλήρωση της ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669/
01.08.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα
Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα -Ευρύτερη περιοχή Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα Αξιού Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή» (Δ’294).

2

Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής αιγιαλού (ΠΟΑ) στην Π.Ε Φθιώτιδας.

3

Άρση της αριθ. 2397/11-05-2005 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης: «Κήρυξη
αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 419.500 τ.μ. στη
θέση Τράπεζα, περιφέρειας Δήμου Χερσονήσου
(Δημ. Διαμ. Λιμ. Χερσονήσου)», λόγω αποκατάστασης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/57193/3079
(1)
Συμπλήρωση της ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669/
01.08.2018 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Όροι και περιορισμοί για την προστασία των περιοχών του
δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR1220002 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα -Ευρύτερη περιοχή - Αξιούπολη», με κωδικό GR1220010 «Δέλτα
Αξιού -Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και
με κωδικό GR1250004 «Αλυκή Κίτρους - Ευρύτερη περιοχή» (Δ'294).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 1650/1986 «Για την
προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 160), όπως το άρθρο
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αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3937/2011
(Α' 60) και ισχύει και ειδικότερα την παράγραφο 9 αυτού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
[άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98)].
3. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 12966/23-3-2009 κοινής
υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των χερσαίων,
υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των εκβολών των
ποταμών Γαλλικού, Αξιού, Λουδία και Αλιάκμονα, της
Αλυκής Κίτρους και της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και
της ευρύτερης περιοχής τους ως Εθνικού Πάρκου και
καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης»
(ΑΠΠ 220).
4. Την υπ’ αριθμ. Υ198/2016 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» (Β' 3722).
5. Τη με αριθμ. πρωτ. 56666/1085/7.3.2002 απόφαση
του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ με
την οποία εγκρίθηκε η «Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη
της περιοχής των εκβολών των ποταμών Γαλλικού, Αξιού,
Λουδία, Αλιάκμονα, της Αλυκής Κίτρους και της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους».
6. Το γεγονός ότι έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση σχεδίου προεδρικού διατάγματος για τον χαρακτηρισμό των
περιοχών του δικτύου Natura 2000 με κωδ. GR1220002
«Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Ευρύτερη περιοχή
- Αξιούπολη», GR1220010 «Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα - Αλυκή Κίτρους» και GR1250004 «Αλυκή Κίτρους
- Ευρύτερη περιοχή» και για τον καθορισμό όρων και
περιορισμών για επεμβάσεις και δραστηριότητες στις περιοχές αυτές και στην ευρύτερη περιοχή τους, σύμφωνα
με τις διατάξεις του ν. 3937/2011 (Α' 60), το οποίο σχέδιο
έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από 4-7-2018 και στη
συνέχεια θα προωθηθεί προς θεσμοθέτηση.
7. Το με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/55679/2107/29.8.2018
έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής
της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού και των οικείων ΟΤΑ Α' και
Β' βαθμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Μετά την παράγραφο 30 του άρθρου 3 της υπ'αριθμ.
ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/47695/2669/01.08.2018 απόφασης του
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
προστίθεται παράγραφος 31 ως εξής:
«31. Η θήρα, εκτός των περιοχών που έχουν ορισθεί
ως Καταφύγια Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) και εκτός των εξής
υγροτοπικών περιοχών:
α) της κύριας κοίτης του ποταμού Λουδία κατάντη της
Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθήνας,
β) της κύριας κοίτης του ποταμού Αξιού κατάντη της
επαρχιακής οδού Χαλκηδόνας και μέχρι την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθήνας και της πλημμυρικής κοίτης του ποταμού Αξιού από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθήνας και
μέχρι τη θάλασσα,
γ) της κύριας κοίτης του Γαλλικού ποταμού ανάντη
της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθήνας έως την επαρχιακή οδό
Χαλκηδόνας και της πλημμυρικής κοίτης του Γαλλικού
ποταμού από την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Αθήνας και μέχρι
το παράκτιο ανάχωμα,
δ) της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου,
ε) ζώνης πλάτους 200 μ. από την ακτή, η οποία εκτείνεται από το ακρωτήριο Χηναρού μέχρι και το Μεγάλο
Βαρδάρι».
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Αυγούστου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 13805/130260
(2)
Οριστικοποίηση προκαταρκτικής γραμμής
αιγιαλού (ΠΟΑ) στην Π.Ε Φθιώτιδας .
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση,Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,όπως
ισχύει .
2. Τις διατάξεις του ν.3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το άρθρο 9 του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
4. Την με αριθμ. πρωτ. 1063649/790/Α0006/3.8.2004
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Περί καταγραφής και διοικητικής κωδικοποίησης των
αρμοδιοτήτων σε θέματα υπηρεσιών υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών που περιέρχονται στους Γε-
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νικούς Γραμματείς Περιφερειών κατά τις διατάξεις της
παρ. 21 του άρθρου 46 του ν. 3220/2004.
5. Τις διατάξεις της παρ.21 του άρθρου 46 του
ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενοποίηση του φορολογικού
ελέγχου και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (Α’87) περί «νέας αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως τις
διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 6, τις διατάξεις
της παρ. 1 του άρθρου 280 και τις διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 283.
7. Τις διατάξεις του π.δ. 138/2010 (Α231) «περί οργανισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς
Ελλάδας».
8. Τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 2971/2001
(ΦΕΚ Α’ 285) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11
του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α’ 160) και του άρθρου 27 του
ν.4321/2015 (ΦΕΚ Α’ 32) και το άρθρο 62 του ν.4403/2016
(ΦΕΚ Α’ 125)
9. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» ΦΕΚ 181/Α’/2017.
10. Το άρθρο 28 του ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α’47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και άλλες διατάξεις».
11. Το άρθρο 24 του ν.4368/2016 (ΦΕΚ Α’21) «Μέτρα
για την επιτάχυνση του Κυβερνητικού έργου και άλλες
διατάξεις» με το οποίο προστέθηκε το άρθρο 28α στο
ν.4325/2015 και ειδικότερα στην παράγραφο 5α αυτού
που αναφέρεται ότι «Ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του η οποία δημοσιεύεται
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,δύναται να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της ορισμένες από τις αρμοδιότητες του ή το δικαίωμα
υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης».
12. Το άρθρο 5 του ν.3469/2006 (Φ.Ε.Κ Α’131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες
διατάξεις».
13. Την με αριθμ. πρωτ. 13917/26.05.2017 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας.
(Υ.Ο.Δ.Δ.250).
14. Το γεγονός παρέλευσης της προθεσμίας έκδοσης
απόφασης για την οριστική οριογραμμή αιγιαλού από
την αρμόδια Επιτροπή του άρθρου 3 του ν.2971/2001
της ΠΕ Φθιώτιδας,εντός της οποίας δεν εκδόθηκε η σχετική απόφαση από την εν λόγω Επιτροπή, λόγω έλλειψης τεχνικού προσωπικού,σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ.
74365/27.08.2018 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας
Φθιώτιδας, αποφασίζουμε:
Την οριστικοποίηση της Προκαταρκτικής Οριογραμμής Αιγιαλού (ΠΟΑ),για την χωρική αρμοδιότητα της ΠΕ
Φθιώτιδας, όπως αυτή έχει χαραχθεί από την Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε.
Εξαιρούνται οι περιοχές,όπου υπάρχει προγενέστερος
της παρούσας απόφασης διοικητικός καθορισμός ορίων
αιγιαλού παραλίας και παλαιού αιγιαλού.
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Τα συνοδευτικά της παρούσας απόφασης είναι αναρτητέα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στη σχετική ιστοσελίδα του και στη διεύθυνση:
https://www1.gsis.gr/qspp/dhpe/publicgis/faces/
homeShore
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Λάρισα, 28 Αυγούστου 2018
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 6292
(3)
Άρση της αριθ. 2397/11-05-2005 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης: «Κήρυξη
αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 419.500 τ.μ. στη
θέση Τράπεζα, περιφέρειας Δήμου Χερσονήσου
(Δημ. Διαμ. Λιμ. Χερσονήσου)», λόγω αποκατάστασης.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3
του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 «Περί προστασίας των
δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ
289/Α’/1979) και ειδικότερα των άρθρων 38 παρ. 1, 41
παρ. 1, 3 και 44 παρ. 3, 4, όπως σήμερα ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν
γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/τ.Α’/2003)
και ειδικότερα την παρ. 15 άρθρου 1.
4. Το ν. 4280/2014 «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και
ιδιωτική πολεοδόμηση- Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών
Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», [ΦΕΚ
159/Α’/2014] και ειδικότερα την παρ. 5 του άρθρου 52
(Μεταβατικές διατάξεις).
5. Τις 160417/1180/8-7-1980 και 182447/3049/
24-9-1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας με τις
οποίες δόθηκαν οδηγίες στις Δασικές Υπηρεσίες για την
κήρυξη εκτάσεων αναδασωτέων.
6. Το ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α’/30-5-1997).
7. Τις διατάξεις του ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής
Αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με το ν.δ. 532/1970».
8. Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).
9. Το ν. 4061/2012 «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ΤροφίμωνΡύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και άλλες διατά-
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ξεις», (ΦΕΚ 66/Α’/22-03-2012) και ειδικότερα την παρ. 2
του άρθρου 26.
10. Το π.δ. 136/2010 περί «Οργανισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης» (ΦΕΚ 136/Α’/27-12-2010).
11. Την 14026/15-05-2017 Υπουργική Απόφαση: «Διορισμός της Μαρίας Κοζυράκη του Εμμανουήλ ως Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης»
και την αριθμ. 8165/27-06-2017 απόφασή μας: «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και παροχή
εξουσιοδότησης υπογραφής με «Με εντολή Συντονιστή» («Μ.Ε.Σ.») αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων, στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης καθώς και σε
υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή TE της Δ/νσης Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4147/2013, όπως ισχύουν» (ΦΕΚ 2247/Β’/
30-06-2017).
12. Την 2397/11-05-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ 622/Δ’/13-06-2005), με
την οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση εμβαδού
419.500 τ.μ. στη θέση Τράπεζα, περιφέρειας Δήμου Χερσονήσου (Δημ. Διαμ. Λιμ. Χερσονήσου), λόγω πυρκαγιάς.
13. Την από 14-08-2018 υπηρεσιακή αναφορά - εισήγηση του δασολόγου Ιωάννη Ασπετάκη.
14. Την αριθμ. 6243/14-08-2018 εισήγηση της Δ/νσης
Δασών Ηρακλείου για άρση της 2397/11-05-2005 απόφασης Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (ΦΕΚ
622/Δ/13-06-2005), λόγω αποκατάστασης, αποφασίζουμε:
Αίρουμε την 2397/11-05-2005 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης (622/Δ’/13-06-2005), με την
οποία κηρύχθηκε ως αναδασωτέα έκταση εμβαδού
419.500 τ.μ., εξαιρουμένων των περικλεισμένων σ' αυτή
εκτάσεων άλλης μορφής ή χρήσης (γεωργικού χαρακτήρα), στη θέση Τράπεζα, περιφέρειας Δήμου Χερσονήσου
(Δημ. Διαμ. Λιμ. Χερσονήσου), λόγω επαναφοράς της
φυσικής βλάστησης με χαρακτηριστικά επαρκή για την
υπαγωγή της στην παρ. 2, άρθρου 3, του ν. 998/1979,
σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του νόμου
αυτού, (όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 35 του ν. 4280/2014 και ισχύει).
Η έκταση αυτή, προσδιορίζεται στο με ημερομηνία
10-03-2005 τοπογραφικό διάγραμμα των δασολόγων
Παντελή Αρβανίτη και Γεωργίας Ξυλούρη, το οποίο έχει
θεωρηθεί από το Δ/ντή Δασών Ηρακλείου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 17 Αυγούστου 2018
Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Δ’ 317/04.09.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*04003170409180004*

