
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Κατασκευαστική & 
Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ «ΑΚΤΕΣ ΑΙ-
ΓΑΙΟΥ Α.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 3299/2004.

2 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 
πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-
γίας επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑ-
ΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΣΟΣ Α.Ε.» που υλοποιήθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004.

3 Συμπλήρωση ρυθμιστικής απόφασης για τη θήρα 
έτους 2017-2018.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

4 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αριθμό 7000/7/3 
από 06/09/2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, που δημοσιεύτηκε στο 
ΦΕΚ 3135/Β’/2017. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)   
 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 

πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-

γίας επένδυσης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Κατασκευαστική & 

Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» και δ.τ «ΑΚΤΕΣ ΑΙ-

ΓΑΙΟΥ Α.Ε.», που υλοποιήθηκε σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Με την υπ' αριθμ. 138096/ΥΠΕ/5/4011/Ε/ν.3299/2004/ 
14-12-2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης πιστοποιείται η 
ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη 
της παραγωγικής λειτουργίας επένδυσης της εταιρείας 
«ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Τουριστική, Ξενοδοχειακή, Κατασκευ-
αστική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία» με δ.τ. «ΑΚΤΕΣ 

ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.», που αναφέρεται στην επέκταση της ξενο-
δοχειακής μονάδας «CAVO TAGOO», στο Δήμο Μυκόνου 
του Νομού Κυκλάδων, με τους εξής όρους:

(α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κό-
στος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των δυο εκα-
τομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (2.400.000,00 €).

(β) Η ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκα-
τομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
ευρώ (1.584.000,00 €), που αποτελεί ποσοστό 66% του 
ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης.

(γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
οκτακοσίων δέκα έξι χιλιάδων ευρώ (816.000,00 €), που 
αποτελεί ποσοστό 34% του ενισχυόμενου κόστους της 
επένδυσης.

(δ) Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 
η 27-9-2017.

(ε) Η συνολική δυναμικότητα ανέρχεται σε 88 δωμά-
τια/186 κλίνες, σύμφωνα με το ισχύον ειδικό σήμα λει-
τουργίας EOT.

(στ) Την τήρηση του άρθρου 6 παρ. β της απόφασης 
υπαγωγής όσον αφορά στη δημιουργία 6 νέων θέσεων 
εξαρτημένης εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3 ΕΜΕ. 
Οι συνολικές (υφιστάμενες και νέες) θέσεις εργασίας για 
το χρονικό διάστημα από 10-2016 έως 9-2017 αντιστοι-
χούν σε 78,58 ΕΜΕ.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η καταβο-
λή επιχορήγησης ποσού η καταβολή του υπολοίπου 
της επιχορήγησης ποσού τετρακοσίων οκτώ χιλιάδων 
ευρώ (408.000,00 €), το οποίο προκύπτει από το συνο-
λικό ποσό της επιχορήγησης ύψους 816.000,00 €, όπως 
αυτό οριστικοποιείται με το άρθρο 1, ii, (γ) της απόφασης 
ολοκλήρωσης, μετά την αφαίρεση ποσού 408.000,00 €, 
που έχει ήδη καταβληθεί ως Α' δόση ισόποση με το 50% 
της αρχικά προβλεπόμενης επιχορήγησης στον φορέα 
υλοποίησης της επένδυσης σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 
59602/ΥΠΕ/5/4011/Ε/ν. 3299/04/27-12-2010 (ΦΕΚ 813/
τ.Β'/10-05-2011) απόφαση υπαγωγής και σύμφωνα με 
τη σύμβαση λήψης βραχυπρόθεσμου δανείου έναντι 
εκχώρησης της επιχορήγησης.

Η καταβολή του παραπάνω ποσού θα πραγματοποιη-
θεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4399/ 
22-06-2016 (Α’ 117) «θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση 
καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας -Σύ-
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σταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύουν.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ. 
7 του ν. 4399/2016 και την υπ' αριθμ. 77685/21-07-2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμού 
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β'/28-07-2016).

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ   

Ι

(2)
 Ολοκλήρωση - οριστικοποίηση του κόστους και 

πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουρ-

γίας επένδυσης της επιχείρησης «ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑ-

ΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΣΟΣ Α.Ε.» που υλοποιήθη-

κε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3299/2004. 

 Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 140966/20-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης πιστοποιείται η ολοκλήρωση - ορι-
στικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής 
λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΚΑΣΟΣ ΚΤΗ-
ΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΚΑΣΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση 
ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5* δυναμικότητας 225 
δωματίων, 450 κλινών στη θέση «ΠΗΓΑΔΙΑ ΑΦΩΤΗ» του 
Δ. Καρπάθου, με τους εξής όρους:

1. Την οριστικοποίηση του κόστους της επένδυσης στο 
ποσό των δέκα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων ογδόντα 
επτά χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και πενή-
ντα έξι λεπτών (16.487.683,56 €).

2. Το ύψος της ίδιας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό 
των οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χι-
λιάδων οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα 
οκτώ λεπτών (8.243.841,78 €) που αποτελεί ποσοστό 50% 
του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

3. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 
οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ 
λεπτών (8.243.841,78 €) που αποτελεί ποσοστό 50% του 
συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης.

4. Το ύψος του μεσομακροπρόθεσμου δανείου ανέρ-
χεται στο ποσό των ΜΗΔΕΝ ευρώ (0,00 €) που αποτελεί 
ποσοστό 0% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης 
επένδυσης.

5. Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης ορίζεται 
η 06-02-2017.

6. Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 225 δωμάτια, 
450 κλίνες.

7. Πληρείται ο όρος για τη δημιουργία των μισών από 
τις 38,5 νέες θέσεις εργασίας.

Με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η καταβολή του 
υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού δυο εκατομμυρίων 
εξακοσίων σαράντα μία χιλιάδων τριακοσίων σαράντα 

ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτών (2.641.341,78 €) 
στην επένδυση με την υπ' αριθμ. 45177/ΥΠΕ/4 /01147/Ε/
ν. 3299/2004/30-06-2007 (ΦΕΚ 1842/τ.Β'/12-09-2007) 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών (όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' 
αριθμ. 11034/ΥΠΕ/4/01147/Ε/Ν.3299/2004/26-02-2009 
απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονο-
μίας και Οικονομικών).

Το ανωτέρω ποσό των 2.641.341,78 € προκύπτει ως 
διαφορά μεταξύ του ποσού της επιχορήγησης ύψους, 
οκτώ εκατομμυρίων διακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων 
οκτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και εβδομήντα οκτώ 
λεπτών (8.243.841,78 €) € όπως αυτό οριστικοποιείται 
με την παρούσα απόφαση του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού, αφού αφαιρεθεί το ήδη καταβληθέν 
ποσό ύψους 5.602.500,00 €.

Για την έκδοση της απόφασης δεν απαιτείται Γνωμο-
δοτική Επιτροπή σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 85 παρ.7 
του ν. 4399/2016 και την υπ' αριθμ. 77685/21-07-2016 
υπουργική απόφαση «Σύσταση της Γνωμοδοτικής Επι-
τροπής του άρθρου 27 του ν. 4399/2016 και καθορισμός 
του τρόπου λειτουργίας της» (ΦΕΚ 2335/τ.Β’/28-07-2016) 
όπως ισχύει.

Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

   Aριθμ. 160706/2261 (3)
Συμπλήρωση ρυθμιστικής απόφασης για τη 

θήρα έτους 2017-2018. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. 159489/1969 /31-7-2017 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
«Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2017 - 
2018» (ΦΕΚ 2809/Β').

2. 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).

3. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 57, παρ.4 του ν. 2637/1998.

4. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Προστασία των δασι-
κών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση 
εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γέ-
νει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 303/Α/24-12-2003).

5. Τη 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/1983).

6. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».
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7. Το ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «για την προ-
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

8. 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).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

10. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα αρχιτεκτο-
νική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του π.δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

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

13. 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......».

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

15. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 1607/Α') «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

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

17. Την αριθμ. 4926/173942/25-10-2017 εισήγηση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλά-
δας με την οποία ζητείται η αύξηση της θηραματικής 
κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa) στην περιοχή 
χωρικής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Ν.Φθιώτιδας.

18. Την αριθμ. 4176/132088/23-8-2017 εισήγηση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας με την οποία ζητείται η αύξηση της θηραματικής 
κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa) στην περιοχή 
χωρικής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Μαγνησίας.

19. Το αριθμ. 4920/125872/24-8-2017 έγγραφο της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλά-
δας/Δασαρχείο Λάρισας με το οποίο ζητείται η αύξηση 
της θηραματικής κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa) 
στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών 
Λαρίσης, αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την αριθμ 159489/1969 /31-7-2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας, «ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική πε-
ρίοδο 2017 -2018» (ΦΕΚ 2809/Β') ως ακολούθως:

Στην παράγραφο Β. 11 (ειδικές ρυθμίσεις) της ανωτέ-
ρω απόφασης, προστίθενται η Περιφερειακή Ενότητα 
Φθιώτιδας, η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και η 
Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας.

Στις ανωτέρω περιοχές αυξάνεται το όριο κυνηγετικής 
κάρπωσης του αγριόχοιρου (Sus scrofa), από 6 άτομα 
κατά ομάδα και έξοδο σε δέκα (10) άτομα.

Κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η αριθμ 159489/ 
1969/31-7-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ρυθμίσεις θήρας για την 
κυνηγετική περίοδο 2017 -2018» (ΦΕΚ 2809/Β').

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ   

Ι

  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ 

(4)
 Στο ΦΕΚ 3135/Β’/2017 όπου δημοσιεύθηκε η αριθμ.  

7000/7/3 από 06/09/2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Εσωτερικών, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: 

Α. Στη σελίδα 37228, άρθρο 1 παρ. 2 και στη γραμμή 
3 αυτής, τα αριθμητικά στοιχεία 

από το εσφαλμένο: «7000/1/1 και 7000/1/2»,
στο ορθό: «7000/7/1 και 7000/7/2».
Β. Στη σελίδα 37229, στο άρθρο 4, 
η εσφαλμένη καταχώριση του πεδίου, στη σελίδα 

37230 με την ονομασία:
1712 Προμήθεια 

συσκευών 
θέρμανσης 
και κλιματισμού

39717200-3 Συσκευές 
κλιματισμού

στην ορθή:
1512 Προμήθεια πετρε-

λαίου θέρμανσης 
και δαπάνες 
κοινοχρήστων

09135100-5 Πετρέλαιο 
θέρμανσης

 (Από το Υπουργείο Εσωτερικών)  
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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

*02045582112170004*
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