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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατάργηση του Παραρτήματος της Λέσχης του 
Α.Τ. Ακρόπολης της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών.

2 Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. 
ΔΕΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ».

3 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 4995/26-6-1991 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 600/τ.Β΄/1-8-1991)
περί αναγνώρισης του νερού «ΣΟΥΡΩΤΗ» ως φυ-
σικό μεταλλικό νερό, όπως αυτή συμπληρώθηκε 
με την ΔΥΓ2/ΓΠ 96150/17-10-2006 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/2006).

4 Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο 
Αμβρακικού.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 51527/4-8-2017 
απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 2938/Β’/
29-8-2017).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 8026/2032/518-ε’ (1)
  Κατάργηση του Παραρτήματος της Λέσχης του 

Α.Τ. Ακρόπολης της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 21 του ν. 1481/1984 (Α'-152) «Οργανι-

σμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως ισχύουν.
β. Του ν. 2800/2000 (Α'-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών 

Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελλη-
νικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

γ. Του ν. 4249/2014 (Α΄-73) «Αναδιοργάνωση της Ελλη-
νικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της 
Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προ-

στασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμο-
διότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε 
με το ν. 4281/2014 (Α΄-160) «Μέτρα στήριξης και ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

δ. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α'-98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

ε. Του π.δ. 215/2007 (Α'-241) «Σύσταση Γενικών Γραμ-
ματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

στ. Του π.δ. 178/2014 (Α'-281) «Οργάνωση Υπηρεσιών 
Ελληνικής Αστυνομίας».

ζ. Του π.δ. 24/2015 (Α'-20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων».

η. Του π.δ. 125/2016 (Α'210) Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ. Της Υ186 από 10-11-2016 (Β'-3671) απόφασης Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Νικόλαο Τόσκα».

ι. Του π.δ. 584/1985 (Α'- 204) ως ισχύει, «Οργάνωση 
και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας».

ια. Του άρθρου 1 του π.δ. 123/2016 (Α'-208) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
μετονομασία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης».

ιβ. Της Υ173 από 4-11-2016 (Β'-3610) απόφασης Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

2. Την 8000/8/2ζ από 29-12-1987 απόφαση του Αρ-
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας «Ίδρυση, οργάνωση, 
λειτουργία και έλεγχος Λεσχών Ελληνικής Αστυνομίας», 
(Β΄-46), ως ισχύει.

3. Την 7004/5/18 από 2-4-2017 απόφαση του Αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνομίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα όργανα» 
(Β΄-1355/21-4-2017).

4. Την 8026/2032/518-δ από 14-9-2017 απόφαση του 
Προϊσταμένου του Επιτελείου Αρχηγείου Ελληνικής 
Αστυνομίας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Το π.δ. 7/2017 «Αναδιάταξη - Αναδιοργάνωση, Σύ-
σταση Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής 
Αστυνομίας» (Α΄-14/9-2-2017).

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καταργούμε το Παράρτημα της Λέσχης της Δ/νσης 
Αστυνομίας Αθηνών, στο Α.Τ. Ακρόπολης.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Προϊστάμενος Επιτελείου 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ

Ι

      Αριθμ. 158933/Κ1 (2)
Χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ-

γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό τίτλο 

«Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/

21-09-2010) «Ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές 
διατάξεις», ιδίως τα άρθρα 2, 6, 12, όπως τροποποιήθη-
καν ή αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-
2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσι-
ονομικής Στρατηγικής 2013-2016–Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρ-
θρο πρώτο, παράγραφος Θ, υποπαράγραφοι Θ3, Θ4, Θ5, 
Θ6, Θ10, Θ15, Θ17, Θ18 και Θ19, όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α΄/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρα 17 έως 27, 31, 38, 
44, 47, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α΄/25-01-2013).

5. Τη με αρ. 151678/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3324/Β/12-12-2012) 
απόφαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών 
για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση 
άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου 
Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυ-
σικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ.».

6. Τις διατάξεις του ν.  4218/2013 (ΦΕΚ 268/Α΄/
10-12-2013) άρθρο 6, παράγραφος 3 «Θέματα Ιδιωτικής 
εκπαίδευσης».

7. Τη με αρ. 10131/ΙΑ/2012 (ΦΕΚ 3057/Β/18-11-2012) 
απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας της υποβολής των 
προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικού σχολείου Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγί-
ου, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο.».

8. Τη με αρ. 34566/ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 756/Β/3-4-2013) από-
φαση «Τροποποίηση της αριθμ. 10135/2012 υπουργικής 
απόφασης «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρημα-
τικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και 
κατάρτισης κατά την παράγραφο Θ του Πρώτου Άρθρου 
του ν. 4093/2012».

9. Τις διατάξεις του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α΄/10-01-2014) 
«Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστά-
σεων − Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις», άρθρο 
11 «Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων», παρ. 1 «Θέματα Φορέων 
Εκπαίδευσης», περίπτωση 3.

10. Το π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α΄/29-08-2014) «Οργα-
νισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων. 

12. Τη με αρ. 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/ΥΟΔΔ/
10-11-2015) απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πο-
λιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων».

13. Τις διατάξεις του ν.  4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/
11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» άρθρο 66 «Ρυθμίσεις για τα ζητήματα της Επαγ-
γελματικής Εκπαίδευσης», παρ. 19, υποπαρ. 16, περί 
κατάργησης Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

14. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/
4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκ-
παίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
άρθρο 82, παρ. 8.

15. Τη με αρ. 33611/Κ1/1-3-2017 αίτηση του Νομικού 
Προσώπου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με τα συνημμένα σε αυτή δικαι-
ολογητικά σχετικά με χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστι-
τούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ).

16. Τη θετική γνώμη του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού 
Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσα-
νατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) όπως διατυπώθηκε στην με 
αρ. πρωτ. ΔΑ/50163/11-9-2017 απόφασή του, της με αρ. 
277/7-9-2017 συνεδρίασης.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματι-
κής Κατάρτισης με το διακριτικό τίτλο «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ», στο Νομικό Πρόσωπο «ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με 
δομές επί της οδού 14ο ΧΙΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, 
50200, ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΗ - ΚΟΖΑΝΗ, δυ-
ναμικότητας 1158 ατόμων.

Τα κατατεθειμένα προγράμματα σπουδών (Πίνακας 
Ειδικοτήτων Ι.Ε.Κ.) και το έγγραφο θετικής διατύπωσης 
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γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτι-
ριολογικών προϋποθέσεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου 
Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρτώνται στην παρού-
σα άδεια, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας 
για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Διά της παρούσης άδειας δίνεται η δυνατότητα στο 
Ι.Ι.Ε.Κ. να εγγραφεί στο Μητρώο Φορέων Διά Βίου Μάθη-
σης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας 
Γενιάς, σύμφωνα με το άρθρο 17 «Μητρώα του Δικτύου», 
παρ. 3 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄/21-09-2010) «Ανά-
πτυξη της Διά Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις», και 
με διαδικασίες που ορίζονται στην υπ’ αρ. 1936/2012 
(ΦΕΚ 906/Β/23-03-2012 απόφαση «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο 
Φορέων Διά Βίου Μάθησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Μαρούσι, 25 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Γενικός Γραμματέας 
Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

      Αριθμ. Γ1δ/Γ.Γ1.13752 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 4995/26-6-1991 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 600/τ.Β΄/1-8-1991)

περί αναγνώρισης του νερού "ΣΟΥΡΩΤΗ" ως φυ-

σικό μεταλλικό νερό, όπως αυτή συμπληρώθηκε 

με την ΔΥΓ2/ΓΠ 96150/17-10-06 υπουργική από-

φαση (ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/2006).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/28.8.2014) περί Οργα-

νισμού του Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύει.
2. Το π.δ. 433/83 (ΦΕΚ 163/Α΄/9.11.83) «Όροι εκμεταλ-

λεύσεως και κυκλοφορίας στο εμπόριο των φυσικών 
μεταλλικών νερών (άρθρο 1 παρ. 2)», όπως τροποποι-
ήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση Υ2 /οικ.329/ 
1998 (ΦΕΚ 114/Β/12.2.1998).

3. Την Α1β/Γ.Π.86484/16/23-3-2017 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτρο-
πή για την αναγνώριση νερών ως Φυσικών Μεταλλικών 
Νερών κατά το «άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 433/1983 (ΦΕΚ 
163/Α΄/9.11.1983)».

4. Την κοινή υπουργική απόφαση 56591/9.6.04 (ΦΕΚ 
887/Β΄/15.6.2004) «Καθορισμός του καταλόγου των ορι-
ακών τιμών συγκεντρώσεων και των ενδείξεων για την 
επισήμανση των φυσικών μεταλλικών νερών,….»

5. Την Γ1(δ)/Γ.Π. οικ. 88061/22.11.2016 εγκύκλιο με 
θέμα: «Ονομασία με την οποία κυκλοφορούν τα φυσικά 
μεταλλικά νερά στο εμπόριο» (ΑΔΑ ΩΩΛΠ465ΦΥΟ-ΧΥΙ).

6. Το υπ’ αριθμ. 9/ 20.2.2017 έγγραφο της εταιρείας 
«ΣΟΥΡΩΤΗ Α.Ε.».

7. Τα με αριθμ. 111/12.5.2017, 112/30.5.2017 πρακτικά 
της Επιτροπής που προβλέπεται από το π.δ. 433/1983 

(άρθρο 1 παρ.2) με τα οποία η επιτροπή γνωμοδότησε 
θετικά για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 4995/
26-6-1991 υπουργικής απόφασης αναγνώρισης του νε-
ρού «ΣΟΥΡΩΤΗ» ως ΦΜΝ, όπως αυτή συμπληρώθηκε 
με την ΔΥΓ2/ΓΠ 96150/17-10-06 (ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/2006) 
υπουργική απόφαση.

8. Την αριθ. Β1α/Γ.Π.οικ. 70229/19-9-2017 εισήγηση 
της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Υγείας ότι από το περιεχόμενο της παρούσας υπουργι-
κής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. οικ. 4995/26-6-1991 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 600/τ.Β΄/1-8- 91) περί ανα-
γνώρισης του νερού «ΣΟΥΡΩΤΗ» ως φυσικό μεταλλικό 
νερό όπως αυτή συμπληρώθηκε με την ΔΥΓ2/ΓΠ 96150/
17-10-06 υπουργική απόφαση(ΦΕΚ 1620/τ.Β΄/2006) ως 
ακολούθως:

Αναγνωρίζουμε το νερό «ΣΟΥΡΩΤΗ» της πηγής Σου-
ρωτή της «Κοινοτικής Επιχείρησης Μεταλλικού νερού 
Σουρωτής» στην Κοινότητα Σουρωτής Θεσσαλονίκης 
ως φυσικό μεταλλικό νερό με προσθήκη διοξειδίου του 
άνθρακα, ασβεστούχο, μαγνησιούχο, υπόξινο, οξυαν-
θρακικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 433/1983, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η ετικέτα πρέπει να είναι σύμφωνη με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

    Αθήνα 19 Σεπτεμβρίου 2017 

Ο Υπουργός
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ι

      Αριθμ. 157685/1522 (4)
Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο 

Αμβρακικού.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» 

(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του ν.δ. 996/1971 (άρθρο 
11), του ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του ν. 2637/1998 
(άρθρα 57, 58 και 59) και της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 
757/Β΄/18-12-1985) κοινής απόφασης των Υφυπουργού 
Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας 
«Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθ. 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 
1188/τ.Β΄/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β΄/
4-2-1998), 87578/703/6-3-2007 (ΦΕΚ 581/Β΄/23-4-2007) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας και την Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (ΦΕΚ 
1495/Β΄/2010) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

2. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 57, παρ.4 του ν. 2637/1998.
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3. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δα-
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμι-
ση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 
εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α΄/
24-12-2003).

4. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη-
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/
Α΄/13-3-83).

5. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιο-
τόπων», η οποία κυρώθηκε με το ν. 191/1974 (ΦΕΚ 350/
Α΄/ 29-11-74).

6. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», 
η οποία κυρώθηκε με το ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α΄/
26-5-99).

7. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη-
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.

8. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

9. Τις 399/93, 540/93, 641/93, 1174/94, 1592/98, 
590/98, 2580/00, 1047/01, 2603/03 και 1342/1992 απο-
φάσεις του Σ.τ.Ε.

10. Το ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/2002) «για την προ-
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

11. Την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

12. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

13. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του 
π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατα-
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

15. Το π.δ. 24/2015 (Α΄/20) περί Σύστασης και μετονο-
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

16. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄) περί «Ανασύσταση 
των Υπουργείων «.......... και του Υπουργείου Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ....».

17. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α') «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

18. Το π.δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167/Α') «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

19. Την υπ' αριθμ. Υ198/17-11-2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο» (ΦΕΚ 3722/Β').

20. Την κοινή υπουργική απόφαση 11989/2008 (Φ.Ε.Κ. 
123/Δ/21-3-2008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδά-
τινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου 

ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και 
περιορισμών».

21. Την αριθμ. 135500/2541/11-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β΄) 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ "Ρυθμίσεις 
θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού καθώς 
και την αριθμ.114658/2576/15-9-2014 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2473/Β') με ίδιο θέμα.

22. Τη σχετική Μελέτη - Πρόταση για την άσκηση της 
θήρας σε ορισμένες ζώνες, που χρηματοδοτήθηκε από 
την ΕΤΑΝΑΜ, στα πλαίσια του INTEREG, που παραδόθηκε 
το Σεπτέμβριο του 2008 από το Βιολόγο Περγαντή.

23. Τη μελέτη με τίτλο "αποτελέσματα του προγράμ-
ματος φαινολογίας της μετανάστευσης των πτηνών 
στην Ελλάδα - Η περίπτωση του Αμβρακικού Κόλπου, 
περίοδος 2006-2010 χωρική και χρονική ανάλυση", Σε-
πτέμβριος 2011, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία 
των οργανισμών ΟΜΡΟ, IMRCF και Α.Π.Θ.

24. Τις εισηγήσεις για την άσκηση θηρευτικών δρα-
στηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές του Υγροτόπου του 
Αμβρακικού όπως κατατέθηκαν σε ειδική ημερίδα με 
τίτλο « Η κυνηγετική δραστηριότητα στα πλαίσια της 
Διαχείρισης και Προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου» 
που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα στις 27/6/2012 στην 
οποία εκφράστηκαν και καταγράφηκαν οι σχετικές με 
το θέμα απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των αρμοδίων Δασικών 
Υπηρεσιών, των ΟΤΑ, του Φορέα Διαχείρισης του Αμ-
βρακικού Κόλπου, Πανεπιστημιακών και τεχνολογικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικολογικών οργανώσεων 
και λοιπών φορέων.

25. Το αριθμ. πρωτ. 154521/1268/3-5-2017 έγγραφο 
της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών 
και Α.Π του ΥΠ ΕΝ για τη διαβίβαση προτάσεων σχετικά 
με το θέμα.

26. Το αριθμ, 71345/26-5-2017 έγγραφο της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας και 
το αριθμ. 160327/14-7-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Δυτικής Ελλάδος, Πελοποννήσου και Ιονί-
ων Νήσων με το οποίο μας διαβιβάζονται οι απόψεις των 
οικείων Δασικών Υπηρεσιών με τις οποίες προτείνεται η 
ρύθμιση των κυνηγετικών δραστηριοτήτων σε ορισμέ-
νες περιοχές του υγροτόπου του Αμβρακικού κόλπου.

27. Το αριθμ. 17/140/21-7-2017 έγγραφο της Ελλη-
νικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με το οποίο ζητείται η 
απαγόρευση της θήρας στη Ζώνη Α' του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Αμβρακικού.

28. Το αριθμ. 843/31-7-2017 έγγραφο του Φορέα Δια-
χείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού με το οποίο προτάθηκε 
η απαγόρευση της Θήρας όλων των θηρεύσιμων ειδών 
στις ζώνες Α και Α1 του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων 
Αμβρακικού με εξαίρεση τις περιοχές Β, Γι, Γ2, Γ3 Γ4, Γ5 
και Γ6 που καθορίστηκαν στην αριθμ. 135500/2541/
11-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β΄) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγρο-
τοπικό Πάρκο Αμβρακικού».

29. Το αριθμ. 302/18-5-2017 έγγραφο της Ε' Κ.Ο.Η με το 
οποίο μας απεστάλησαν απόψεις για την παράταση ισχύ-
ος της απόφασης 135500/2541/11-9-2013 του ΥΠΕΝ οι 
οποίες συνυπογράφονται από αυτοδιοικητικούς φορείς.
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30. Τη σχετική πρόταση της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ που λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτάσεις που κατατέθηκαν προτείνει την 
απαγόρευση της θήρας στις ζώνες Α και Α1 του Εθνικού 
Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού με εξαίρεση τις περι-
οχές Β, Γι, Γ2, Γ3 Γ4, Γ5 και Γ6 που καθορίστηκαν στην 
αριθμ. 135500/2541/11-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β΄).

31. Τη δυνατότητα διαρκούς παρακολούθησης των μέ-
τρων θηροφύλαξης και την ενίσχυση εφόσον απαιτηθεί 
του εξοπλισμού και των μέσων των ιδιωτικών φυλάκων 
Θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων, σε συνεργασία 
με τους δασικούς υπαλλήλους, τους φύλακες του Φο-
ρέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού και τις οικείες 
αστυνομικές και λιμενικές αρχές.

32. Την υπ’ αριθμ. 159489/1969/ 31-7-2017 απόφαση 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμί-
σεις Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018» (ΦΕΚ 
2809/Β΄), αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι 20/9/2018, τη χρονική διάρ-
κεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α και 
Α1 του Αμβρακικού κόλπου, διατηρώντας τις εξαιρέ-
σεις που καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 135500/2541/
1-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β΄/2013) απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής και αφορούν στις περιοχές Β, Γι, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και 
Γ6 στις οποίες και επιτρέπεται η θήρα στα πλαίσια της 
ισχύουσας ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι Δασικές Υπηρεσίες των οικείων Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων θα μεριμνήσουν για την παρακολούθηση 
και την εποπτεία εφαρμογής των ειδικών μέτρων που 
καθορίστηκαν στην παράγραφο Δ (Δ.1, Δ.2, Δ.3, Δ.4, 
Δ.5, Δ.6 και Δ.7) της ανωτέρω υπ’ αρ. 135500/2541/
1-9-2013 (ΦΕΚ 2293/Β΄/2013) απόφασης. Επιπροσθέτως 
και παράλληλα με τα παραπάνω μέτρα θα πρέπει να συ-
νεργαστούν με τον οικείο Φορέα Διαχείρισης και την Ε’ 
Κ.Ο.Η, προκειμένου :

1. Να εκδοθεί μέχρι 1-08-2018 «Τοπικό Σχέδιο Δράσης» 
για την πάταξη της λαθροθηρίας σύμφωνα με τα πρότυπα 
και τις προδιαγραφές των με αριθμ. 124378/1687/2015, 
124377/1686/2015 και 124376/1685/2015 αποφάσεων 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (Β΄1278) στο οποίο θα καθορίζονται και θα εξει-
δικεύονται σε τοπικό επίπεδο ειδικά μέτρα ελέγχου και 
εποπτείας της θηραματικής δραστηριότητας.

2. Να ασκούνται συστηματικοί έλεγχοι από τους δα-
σικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς φύλακες θήρας 
των Κ.Ο για την παράνομη χρήση μολύβδινων σκαγιών 
εντός των ορίων του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμ-
βρακικού και να ξεκινήσει έρευνα για την επίπτωση της 
παράνομης χρήσης τους.

3. Να ακολουθήσει συνεργασία μεταξύ των εμπλεκό-
μενων φορέων για την εκπόνηση προγράμματος επιστη-
μονικής παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης 
της θήρας σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπό-
ψη τα διεθνή πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος 
επιστημονικής παρακολούθησης θα πρέπει να είναι του-
λάχιστον τριετούς διάρκειας.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Ι

     ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
          Στην αριθ. 51527/4-8-2017 απόφαση του Συντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΦΕΚ 
2938/Β’/29-8-2017), με την οποία συστάθηκαν είκοσι 
δύο (22) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου και είκοσι οχτώ (28) προσωρι-
νές προσωποπαγείς θέσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων στον υπό σύσταση Ορ-
γανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. "Κοινωνικός 
Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα" Νομού Θεσσα-
λονίκης, για το μεταφερθέν προσωπικό της ήδη λυθείσας 
(ΦΕΚ 760/Β'/10-3-2017) "Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχεί-
ρησης Δήμου Δέλτα" και αναφορικά με την κατάταξη 
αυτού (του μεταφερθέντος προσωπικού), διορθώνεται :

Το εσφαλμένο: «οι ανωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι 
κατατάσσονται στις παραπάνω περιγραφείσες προσωρι-
νές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
και ορισμένου χρόνου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Δέλτα 
με την επωνυμία "Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός 
Δήμου Δέλτα"»,

στο ορθό: «οι ανωτέρω αναφερόμενοι υπάλληλοι θα 
καταταχθούν ακολούθως στις παραπάνω περιγραφείσες 
προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου και ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
Δέλτα με την επωνυμία "Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργα-
νισμός Δήμου Δέλτα", με σχετική απόφαση Προέδρου 
(αρμοδίου προς διορισμό οργάνου) του εν λόγω Νομι-
κού Προσώπου ("Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός 
Δήμου Δέλτα"), η οποία θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως».

  (Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Μακεδονίας - Θράκης  )
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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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