


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ-
ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΥ-
ΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.», στην ευρύτερη 
περιοχή του Δ. Ήλιδας με το Γενικό Νοσοκομείο 
Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου.

2 Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγρα-
φής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμε-
τάλλευσης» και «Εμπόρων» της κοινής υπουργικής 
απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄).

3 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής 
απόφασης 117653/6833/28-11-2014 αναπροσαρ-
μογής ποσοστών του ύψους καταβολής ανταλ-
λάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων 
σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις 
των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5
του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει.

4 Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυ-
νομικών σκύλων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθ. Γ3β/Γ.Π./οικ.31826 (1)
Επιστημονική διασύνδεση της Μονάδας Χρόνιας

Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ-

ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΥ-

ΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.», στην ευρύτερη 

περιοχή του Δ. Ήλιδας με το Γενικό Νοσοκομείο 

Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2646/1998 «Ανά-

πτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 236 τ. Α΄), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθ-
μίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρ-
νησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές δια-
τάξεις» (ΦΕΚ 29 τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ/τος 225/2000 
«Καθορισμός κριτηρίων κατά περιφέρεια και περιοχή 
όρων...., για την έγκριση σκοπιμότητας και την ίδρυση 
και λειτουργία Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης εκτός 
Νοσοκομείων και Κλινικών» (ΦΕΚ 194 τ. Α΄), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (ΦΕΚ 98 τ. Α΄), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 106/2014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 173 τ. Α΄), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 τ. Α΄).

7. Την από 13.02.2017 αίτηση της Μονάδας Χρόνιας 
Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΟΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.».

8. Την αριθ. 19 απόφαση της 261ης/07.04.2017 Ολο-
μέλειας του ΚΕ.Σ.Υ.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την επιστημονική διασύνδεση της Μο-
νάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης με την επωνυμία «ΟΛΥ-
ΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟ-
ΚΑΘΑΡΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο 
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.», στην ευρύτερη 
περιοχή του Δ. Ήλιδας με το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας -
Ν.Μ. Πύργου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας - Ν.Μ. Πύργου, καλύπτει 
την ανωτέρω Μονάδα επιστημονικώς στην αντιμετώπι-
ση οξέων προβλημάτων που τυχόν προκύπτουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Απριλίου 2017

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ   

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

2 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492

13957



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13958 Τεύχος Β’ 1492/02.05.2017

   Αριθ. 155096/268 (2)

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγ-

γραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέ-

ων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της κοινής 

υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015

(ΦΕΚ 2872 Β΄). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 2077/1992 

«Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση....»
(Α΄ 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 (παρ. ζ) του 
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄34) 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθε-
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού 
ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α΄ 70) και του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, 
όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 65 
του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του Δασικού Κώδικα ν.δ. 86/1969
(Α΄ 7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ-
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύστα-
ση και μετονομασία το Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 

Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

8. Την αριθ. Υ172/4-11-2016 (Β΄ 3610) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων».

9. Την αριθ. Υ173/4-11-2016 (Β΄ 3610) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών Υφυπουργών».

10. Το π.δ. 125/5-11-2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Την αριθ. Υ198/16-11-2016 (Β΄ 3722) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη 
Φάμελλο».

12. Την αριθ. Υ186/10-11-2016 (Β΄ 3671) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».

13. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14-11-2016 
(Β΄ 3696) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

14. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτω-
βρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φο-
ρέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα 
ξυλείας στην αγορά» (EEL 295 της 12-11-2010) και τους 
Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδίδονται 
σε εφαρμογή του:

α) Τον κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
363/2012 της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2012 
«σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες για την ανα-
γνώριση και την ανάκληση της αναγνώρισης των οργα-
νισμών παρακολούθησης που προβλέπονται στον Κανο-
νισμό (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων 
των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και 
προϊόντα ξυλείας στην αγορά», όπως ισχύει.

β) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 607/2012 της 
Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2012 «περί λεπτομερών κανό-
νων σχετικά με το σύστημα δέουσας επιμέλειας και με τη 
συχνότητα και τη φύση των ελέγχων στους οργανισμούς 
παρακολούθησης όπως προβλέπεται στον Κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των 
φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προ-
ϊόντα ξυλείας στην αγορά», όπως ισχύει.

15. Την αριθ. 224784/3669/05-12-2011 (Β΄ 2998) κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Ορισμός αρμόδιας αρχής για 
την εφαρμογή του αριθ. 995/2010 Κανονισμού (ΕΕ) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L295/
12-11-2010}».
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16. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 167).

17. Το ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε.), καθώς και το π.δ. 16/1989 (Κανονισμός 
Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.), όπως ισχύουν.

18. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 134627/
5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) «Καθορισμός αρμόδιων 
αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 
«για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλ-
λευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην 
αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ' εξουσιοδότηση 
και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδί-
δονται για την εφαρμογή του».

19. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 144531/ 
4225/03-08-2016 (ΦΕΚ 2532 Β΄) «Παράταση προθε-
σμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά 
Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της 
κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015
(ΦΕΚ 2872 Β΄)»

20. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 146506/ 
5185/19-10-2016 (ΦΕΚ 3457 Β΄) «Παράταση προθε-
σμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά 
Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» της 
κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015
(ΦΕΚ 2872 Β΄)».

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται έως τις 30-06-2017 η προβλεπόμενη από 
την παράγραφο 8 του άρθρου 7 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ 2872 Β΄) προ-
θεσμία για την υποβολή αίτησης, από τους υπόχρεους 
εγγραφής στα μητρώα που αναφέρονται στην εν λόγω 
διάταξη, στην αρμόδια περιφερειακή αρχή όπου έχουν 
την έδρα τους προκειμένου αυτή να τους εγγράψει στο 
κατά περίπτωση Μητρώο.

Τυχόν διαδικασίες επιβολής του διοικητικού προ-
στίμου της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της κοινής 
υπουργικής απόφασης αριθ. 134627/5835/23-12-2015
(ΦΕΚ 2872 Β΄) που άρχισαν και βρίσκονται σε εξέλιξη 
μέχρι της δημοσίευσης της παρούσας, αναστέλλονται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Απριλίου 2017

ΟΙ Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης Υφυπουργός Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   

 Αριθ. 156157/2343 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργι-

κής απόφασης 117653/6833/28-11-2014 ανα-

προσαρμογής ποσοστών του ύψους καταβολής 

ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβά-

σεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτά-

σεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5

του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ως ισχύει. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 47 του ν. 998/

1979 (ΦΕΚ 289 Α΄/29-12-1979) όπως αυτή προστέθηκε 
με το άρθρο 2 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α΄/13-4-2017).

2. Τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47Β 
του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄/29-12-1979) όπως αντι-
καταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του
ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α΄/13-4-2017).

3. Τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 45 του
ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄/29-12-1979) όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α΄/
8-8-2014) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α΄/13-4-2017).

4. Τις διατάξεις του ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Πε-
ριβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση 
Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 182 Α΄/2010).

5. Τη διάταξη του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του προεδρικού διατάγ-
ματος 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 100/2014 
«Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 167 Α΄).

7. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 70/2015 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄).

8. Τις διατάξεις του προεδρικού διατάγματος 125/2016 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 210 Α΄).

9. Την αριθ. Υ5/27-1-2015 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (ΦΕΚ 204 Β΄).

10. Την αριθ. Υ29/8-10-2015 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄).
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11. Την αριθ. Υ198/16-11-2016 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλο» 
(ΦΕΚ 3722 Β΄).

12. Την αριθ. 117653/6833/28-11-2014 απόφαση
ΥΠΕΚΑ «Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλ-
λάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, 
δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων 
α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 
(ΦΕΚ 289 Α΄/29-12-1979), ως ισχύει» (ΦΕΚ 3302 Β΄/
9-12-2014).

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης κοινής υπουργικής απόφασης δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού., 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση της υπουργικής 
απόφασης 117653/6833/28-11-2014 του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ-
λαγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8
του άρθρου 45 του ν. 998/1979, την παράγραφο 13 που 
προστέθηκε στο άρθρο 47 του ν. 998/1979 και στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 47Β του ιδίου νόμου, όπως αντι-
καταστάθηκαν αντίστοιχα με τις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 1 του ν. 4467/2017 (ΦΕΚ 56 Α΄), το άρθρο 2
και την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου.

Η παράγραφος Α του άρθρου 2 τροποποιείται ως εξής:
Μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως 

εξής: «Στην περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης έκτασης προς 
αναδάσωση ή δάσωση με έναν από τους προηγούμενους 
τρόπους, ο δικαιούχος της επέμβασης, κατόπιν συντάξεως 
μελέτης με δαπάνη του ιδίου εγκεκριμένη από τη δασική 
υπηρεσία, είναι υποχρεωμένος να προβεί σε δασοκομικές 
εργασίες ή στην εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων επί 
των εκτάσεων που θα υποδειχθούν από τη δασική υπηρε-
σία, με σκοπό τη βελτίωση ή και προστασία τους».

Στο τέλος της παραγράφου Α προστίθεται η φράση: 
«Όταν η έκταση στην οποία πραγματοποιείται η επέμ-
βαση είναι μικρότερη ή ίση με τέσσερα (4) στρέμματα, 
ο δικαιούχος της επέμβασης υποχρεούται να καταβάλει 
τη δαπάνη για την υλοποίηση της αναδάσωσης και δεν 
απαιτείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω. Το 
ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ του 
Πράσινου Ταμείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας 
Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς αναδά-
σωσης ή δάσωσης. Η δαπάνη αναδάσωσης υπολογίζεται 
με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 
45 του ν. 998/1979».

Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 2Α ως εξής:
«Ειδικά για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των άρθρων 

47Β και των διατάξεων των παρ. 5 επ του άρθρου 47 του 
ν. 998/1979 όπως αυτά τροποποιήθηκαν από τα άρθρα 2
και 4 του ν. 4467/2017 ισχύουν τα παρακάτω:

1. Για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, οι οποίες εκ-
χερσώθηκαν άνευ αδείας της αρμόδιας δασικής αρχής 
πριν τις 11/9/1975 προς γεωργική εκμετάλλευση, ο δι-
καιούχος υποχρεούται στην καταβολή ανταλλάγματος 
χρήσης, προσαρμοζόμενο σύμφωνα με τα κατωτέρω:

(α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλ-
λαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμε-
νης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του
ν. 4280/2014,

(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλ-
λαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμε-
νης αξίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του 
ν. 4280/2014,

(γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ 
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 
ως ισχύει, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% 
της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 
του ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του 
άρθρου 32 του ν. 4280/2014.

2. Για τις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, οι οποίες εκ-
χερσώθηκαν άνευ αδείας της αρμόδιας δασικής αρχής, 
για τις οποίες εκδίδεται αρμοδίως έγκριση επέμβασης σε 
δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, οι οποίες εκχερσώθηκαν 
άνευ αδείας της αρμόδιας δασικής αρχής, μετά τη θέση 
σε ισχύ του Συντάγματος του 1975 και έως την 7η Μαρ-
τίου 2007 προς γεωργική εκμετάλλευση, ο δικαιούχος 
υποχρεούται στην καταβολή ανταλλάγματος χρήσης και 
δαπάνης αναδάσωσης, απαλλασσόμενος της εκτέλεσης 
μελέτης και έργου αναδάσωσης, προσαρμοζόμενα σύμ-
φωνα με τα κατωτέρω:

(α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλ-
λαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% και η δαπάνη 
αναδάσωσης στο 10% της καθοριζόμενης αξίας τους 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014,

(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλ-
λαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 12,5% και η δαπάνη 
αναδάσωσης στο 10% της καθοριζόμενης αξίας τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4280/2014,

(γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ 
της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 ως 
ισχύει, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 15% 
και η δαπάνη αναδάσωσης στο 10% της καθοριζόμε-
νης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 998/1979 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του
ν. 4280/2014.

Το ανωτέρω αντάλλαγμα χρήσης, και η ανωτέρω 
δαπάνη αναδάσωσης όπου απαιτείται, κατατίθενται 
στο Πράσινο Ταμείο - Ειδικό Φορέα Δασών είτε στις 
Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του 
Πράσινου Ταμείου - Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην 
Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8(ΙΒΑΝ 
GR 2101000240000000000266718) και διατίθεται απο-
κλειστικά για την αναδάσωση εκτάσεων, απαγορευμένης 
απολύτως της διάθεσης του για άλλο σκοπό».

Από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Απριλίου 2017

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   

Ι

 Αριθ. 2821.27-3 (4)

Καθορισμός πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήματος 

για τα έξοδα συντήρησης - διατροφής των αστυ-

νομικών σκύλων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης κγ της παραγράφου 1 του άρθρου 

11 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού 
Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 35),

β) της περίπτωσης ιβ του άρθρου 20 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο Λογιστι-
κό και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει,

γ) της παραγράφου 10 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 
«Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (Α΄ 85),

δ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102),

ε) της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 4404/2016 
«Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης 
και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 3 Φεβρου-
αρίου 2002 Σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελλη-
νικού Δημοσίου και της οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
ΑΕ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 126),

στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010 
«Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης»
(Α΄ 40),

ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/ 
2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήρι-
ξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της ζώ-
νης του ευρώ και το διεθνές Νομισματικό ταμείο» (Α΄ 65),

η) του ν. 4444/2016 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2017» (Α΄ 234),

θ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 ( Α΄ 98),

ι) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» ( Α΄ 145),

ια) την αριθ. πρωτ. 1314/2008 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Διατροφή Αστυνομικών Σκύλων Λιμενικού σώματος 
και έξοδα συντήρησης» (Β΄ 555),

ιβ) του π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170),

ιγ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού... και Τουρι-
σμού» (Α΄ 114),

ιδ) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210),

ιε) της αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφασης Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ-
γό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄ 2168),

ιστ) της αριθ. πρωτ. 2/5091/0026/25-05-2012 απόφα-
σης Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός διαδικασίας 
και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων 
κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων 
δημοσίων υπηρεσιών» (Β΄ 1741),

ιζ) της αριθ. 2800.0/2745/2017 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 58 του
ν. 4438/2016 (Α΄ 220)» (Β΄ 120).

2. Το αριθ. πρωτ.: 2821.27-1611/3370/17-01-2017 Ει-
σηγητικό Σημείωμα ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.

3. Την αριθ. φακ.: 2811.23/176/2017/02-01-2017 από-
φαση Ανάληψης Υποχρέωσης ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ Διεύθυν-
ση Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
(Α/Α: 2067 Βιβλίου Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
ΥΔΕ), (ΑΔΑ: ΩΜ7Κ4653ΠΩ-4ΡΩ).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
ΥΝΑΝΠ συνολικού ύψους 60.000,00 € περίπου στον 
ΚΑΕ 41/140/1611 «Κατ’ αποκοπή χορήγημα διατροφής, 
περίθαλψης και λοιπών εξόδων σκύλων ανιχνευτών 
ναρκωτικών ουσιών» για το οικονομικό έτος 2017, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Έξοδα συντήρησης - διατροφής

α) Τα έξοδα συντήρησης - διατροφής αστυνομικών 
σκύλων Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ καθορίζονται στο ποσό των διακοσί-
ων δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (218,59 €)
σύμφωνα με (στ), (ζ) και (ια) σχετικά ανά αστυνομικό 
σκύλο ανά μήνα.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά πληρωμής

1 . Η πληρωμή του πάγιου κατ’ αποκοπή χορηγήμα-
τος πραγματοποιείται με τακτικά χρηματικά εντάλματα 
(μη επιτροπικά) που εκδίδονται από το Τμήμα Ελέγχου, 
Εκκαθάρισης και Εντολής Πληρωμών της Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης, στο όνομα των δικαιούχων 
μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμοδίου, για την ανά-
ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.
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β. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης σε δύο (2) αντί-
τυπα που περιλαμβάνει:

αα) Τον Φορέα/Ειδικό Φορέα Κ.Α.Ε., το οικονομικό 
έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη.

ββ) Την υπηρεσία για τις ανάγκες της οποίας χορηγεί-
ται το πάγιο χορήγημα.

γγ) Τα στοιχεία του δικαιούχου - Γενικού Διαχειριστή 
{ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε 
μορφή ΙΒΑΝ}.

δδ) Την αιτία, χρονική περίοδο.
εε) Το πληρωτέο ποσό.
οτ) Την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
γ. απόφαση καθορισμού του χορηγήματος.
δ. Βεβαίωση της Υπηρεσίας στην οποία έχει κατανε-

μηθεί ο αστυνομικός σκύλος ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, στην οποία 

να βεβαιώνεται ότι ο σκύλος είναι υγιής και βρίσκεται 
εν ζωή και από την οποία να προκύπτει το όνομα του 
σκύλου και το όνομα του συνοδού-χειριστή του.

ε. Το επισυναπτόμενο υπόδειγμα, το οποίο προσαρτά-
ται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος αυτής.

2. Στο πάγιο κατ’ αποκοπή χορήγημα δεν συμπερι-
λαμβάνονται τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των 
αστυνομικών σκύλων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, για έκτακτες και επεί-
γουσες περιπτώσεις στις οποίες τίθεται άμεσος κίνδυνος 
για τη ζωή τους ή σε περιπτώσεις τραυματισμού για τις 
οποίες χρειάζεται χειρουργική επέμβαση.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει για το οικονομικό έτος 2017. 
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 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Πειραιάς, 20 Απριλίου 2017

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
Οικονομικών και Νησιώτικης Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ13964 Τεύχος Β’ 1492/02.05.2017

*02014920205170008*

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




