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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

4 Ιουνίου 2019

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Άρση της 1581/1981 (ΦΕΚ 72/Δ΄/1982) απόφασης
κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης, λόγω πυρκαγιάς, εμβαδού 54.000 τετρ. μέτρων, στη θέση «Βελανίδα Αγίας Μαρίνας» της Κοινότητας Σοφικού
του Νομού Κορινθίας.

2

Αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρου του πρώην
εργοστασίου λιπασμάτων στην περιοχή Λιπάσματα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για την
κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 102917
(1)
Άρση της 1581/1981 (ΦΕΚ 72/Δ΄/1982) απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας έκτασης, λόγω
πυρκαγιάς, εμβαδού 54.000 τετρ. μέτρων, στη
θέση "Βελανίδα Αγίας Μαρίνας" της Κοινότητας
Σοφικού του Νομού Κορινθίας.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»,
β) Του ν. 3200/1955 «Περί διοικητικής αποκέντρωσης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το
ν.δ. 532/1970 και μεταγενέστερες διατάξεις,
γ) Των άρθρων 6 και 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/
Α΄/7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
δ) Του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
2. Την αριθ. 40/29.12.2010 (ΦΕΚ 247/Α΄/31.12.2010)
Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου περί παύσης εκ του
νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και
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διορισμού Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις του Κράτους.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του
ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α΄/2015) «Εκδημοκρατισμός της
Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες
διατάξεις», αναφορικά με το διορισμό Συντονιστών στις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους.
4. Την αριθ. 15870/15.5.2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./2017), περί διορισμού Συντονιστή
στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου.
5. Τις διατάξεις του ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α΄/1979) «Περί
προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
σήμερα και συγκεκριμένα της παρ. 4 άρθρου 44, όπως
προστέθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3698/2008 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 άρθρου 35 του ν. 4280/2014
(ΦΕΚ 159/Α΄/2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και
ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις της παρ. 2 άρθρου 35 του προαναφερόμενου ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α΄/2014), όπως αυτή
αντικατέστησε την παρ. 3 άρθρου 44 του ν. 998/1979
(ΦΕΚ 289/Α΄/1979), ως ίσχυε.
7. Την αριθ. 160417/1180/8.7.1980 βασική εγκύκλιο δ/
γή του Υπουργείου Γεωργίας, με την οποία παρέχονται
οδηγίες για τις αναδασωτέες εκτάσεις.
8. Την αριθ. 105545/534/1.9.2014 δ/γή του ΥΠΕΚΑ
«Εφαρμογή άρθρου 35 ν. 4280/2014 - ΦΕΚ 159/Α΄/2014».
9. Την αριθ. 117080/6353/13.11.2014 (ΑΔΑ:77ΣΕ0-ΙΒ3)
δ/γή ΥΠΕΚΑ «Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης
αποφάσεων αναδάσωσης».
10. Την αριθ. 124581/2774/26.5.2015 δ/γή ΥΠΑΠΕΝ
«Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων
αναδάσωσης - Διευκρινήσεις».
11. Την αριθ. 1581/1981 (ΦΕΚ 72/Δ΄/1982) απόφαση
Νομάρχη Κορινθίας με την οποία κηρύχθηκε ως "αναδασωτέα" λόγω πυρκαγιάς, έκταση εμβαδού 54.000 τετρ.
μέτρων στη θέση "Βελανίδα Αγίας Μαρίνας" της Κοινότητας Σοφικού του Νομού Κορινθίας.
12. Την αριθ. 16085/1119/2.3.2015 πρόταση του Δασαρχείου Κορίνθου, μετά την από 2.3.2015 συνημμένη
σε αυτή αναφορά του Δασολόγου Ιωάννη Ηλιού, για την
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άρση της αριθ. 1581/1981 (ΦΕΚ 72/Δ΄/1982) προαναφερόμενης απόφασης Νομάρχη Κορινθίας, σύμφωνα με
την οποία κηρύχθηκε ως "αναδασωτέα" λόγω πυρκαγιάς,
που εκδηλώθηκε στις 20.9.1981, έκταση εμβαδού 54.000
τετρ. μέτρων στη θέση "Βελανίδα Αγίας Μαρίνας" της
Κοινότητας Σοφικού του Νομού Κορινθίας, όπως αποτυπώνεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α στο συνημμένο σε
αυτή τοπογραφικό διάγραμμα, με το αιτιολογικό ότι σήμερα στην εν λόγω επιφάνεια έχει αποκατασταθεί η δασική βλάστηση, που καταστράφηκε από την πυρκαγιά,
αποτελούμενη από χαλέπιο πεύκη και θάμνους αείφυλλων πλατύφυλλων, όπως σχοίνο κ.α., με μέσο ποσοστό
συγκόμωσης 25%-30% και συνεπώς έχει επιτευχθεί ο
σκοπός για τον οποίο κηρύχθηκε ως αναδασωτέα.
13. Οι αριθ. 102105/6045/19.8.2015, 147894/7941/
5.11.2015 και 147927/7942/5.11.2015 δ/γές Διεύθυνσης
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ΑΔΠΔΕ και Ι, αποφασίζουμε:
Την άρση της αριθ. 1581/1981 (ΦΕΚ 72/Δ΄/1982) απόφασης Νομάρχη Κορινθίας, με την οποία κηρύχθηκε ως
"αναδασωτέα" λόγω πυρκαγιάς, έκταση εμβαδού 54.000
τετρ. μέτρων στη θέση "Βελανίδα Αγίας Μαρίνας" της
Κοινότητας Σοφικού του Νομού Κορινθίας, όπως αποτυπώνεται με τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ,Α στο συνημμένο σε
αυτή τοπογραφικό διάγραμμα, δεδομένου ότι στην εν
λόγω επιφάνεια έχει αποκατασταθεί η δασική βλάστηση που καταστράφηκε από την πυρκαγιά και συνεπώς
έχει επιτευχθεί ο σκοπός για τον οποίο κηρύχθηκε ως
αναδασωτέα.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Κατά της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 47 του ν. 3900/2010, όπως
τροποποίησε το άρθρο 1 του ν. 702/1977, επιτρέπεται
προσφυγή από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον,
ενώπιον του (αρμοδίου) τριμελούς Διοικητικού Εφετείου,
εντός εξήντα ημερών από την επομένη της δημοσιεύσεως ή κοινοποιήσεως αυτής.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 10 Μαΐου 2019
Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ι

Αριθμ. απόφ. 133
(2)
Αναγκαστική απαλλοτρίωση χώρου του πρώην
εργοστασίου λιπασμάτων στην περιοχή Λιπάσματα του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, για την
κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου.
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 12η/07-5-2019 θέμα 4ο)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
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νης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ 87/τ.A΄/
07.06.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/
τ.Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 37419/13479/
08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
της Περιφέρειας Αττικής» και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/
τ.Α΄/8.8.2016).
4. Το άρθρο 28 «Ρυθμίσεις για τον Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας» του ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143/
τ.Α΄/9.11.2015).
5. Τις διατάξεις του ν. 2882/2001 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/
06-02-2001) «Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων» όπως συμπληρώθηκε ή τροποποιήθηκε με τους ν. 2985/2002, ν. 3175/2005, ν. 4070/2012,
ν. 4146/2013, ν. 4122/2013, ν. 4313/2014, ν. 4364/2016
και ν. 4512/2018, ιδίως το άρθρο 1.
6. Τις διατάξεις του ν. 2985/31-01-2002 (ΦΕΚ 18/τ.Α΄/
04-02-2002) «Προσαρμογή του Κώδικα Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων στο Σύνταγμα».
7. Τις διατάξεις του ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4070/2012 και τον
ν. 4146/2013 και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία για την
εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
8. Τη με αριθμ. 347/2018 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛΤ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2019, στο οποίο έχει
ενταχθεί η Απαλλοτρίωση Χώρου Πρώην Εργοστασίου
Λιπασμάτων για την Κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου του Εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας με διάθεση πίστωσης ύψους 17.500.000 € και
τη με αρ. 71/2019 (ΑΔΑ: Ψ6ΤΩ7Λ7-ΑΣΑ) όμοια με την
οποία εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Προγράμματος εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής για το
οικονομικό έτος 2019.
9. Τη με αριθμ. 349/2018 (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με την οποία
εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής
για το οικονομικό έτος 2019 και τη με αρ. 73/2019 (ΑΔΑ:
ΩΚΙΖ7Λ7-9X8) (ορθή επανάληψη) όμοια με την οποία
εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση του Προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019.
10. Τη με αριθμ. 1396/2016 (Συνεδρίαση 37η/29.6.2016)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η Προκήρυξη, τα συνοδά
τεύχη και η συγκρότηση της επιτροπής Διαγωνισμού με
τίτλο «Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών για τη μελέτη ανάπλασης 640 στρεμμάτων της πρώην λιμενοβιομηχανικής περιοχής λιπασμάτων» και προϋπολογισμό
100.000,00 ευρώ (με το Φ.Π.Α.).
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11. Τη με αριθμό 1508/2017 (συνεδρίαση 33η/
16.06.2017) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής με την οποία επικυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού με την απονομή πέντε χρηματικών βραβείων και τεσσάρων εξαγορών όπως αυτά
είχαν καταγραφεί στα πρακτικά 7ο και 8ο της επιτροπής
διαγωνισμού.
12. Το από το Νοέμβριο 2018 Σχέδιο Γενικής Διάταξης
Master Plan που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας και
αφορά στην Ανάπλαση της πρώην Λιμενοβιομηχανικής
Περιοχής Λιπασμάτων.
13. Τη με αριθμ. 2013/2018 (συν 43η της 17-07-2018)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής για την ανάθεση σε ανεξάρτητο πιστοποιημένο
εκτιμητή της σύνταξης έκθεσης για την εκτίμηση και τον
προσδιορισμό της αγοραίας αξίας των ακινήτων για την
υλοποίηση της υπόψη απαλλοτρίωσης.
14. Την από Δεκέμβριο 2018 Έκθεση Εκτίμησης Αγοραίας Αξίας της "ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε."
15. Τη με αριθμ. 77/2019 (ΑΔΑ: 62ΜΑΩΕΣ-ΥΦΘ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου -Δραπετσώνας
16. Το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του
κτηματολογικού γραφείου Πειραιά που αφορά την ιδιοκτησία με αριθμό ΚΑΕΚ 050450505002.
17. Το απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος του
κτηματολογικού γραφείου Πειραιά που αφορά την ιδιοκτησία με αριθμό ΚΑΕΚ 050450505001.
18. Την αριθμ. πρωτ. 248677/10-4-2019 απόφαση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων,
με την οποία εγκρίθηκε το Κτηματολογικό Διάγραμμα
και ο Κτηματολογικός Πίνακας της προς απαλλοτρίωση
έκτασης.
19. Το κτηματολογικό διάγραμμα και τον κτηματολογικό πίνακα της υπό απαλλοτρίωσης έκτασης.
20. Το από 2/2016 Τοπογραφικό Διάγραμμα του Αγρ.-Τοπ.
Μηχανικού Γρηγ. Νικολάου και το από 3/2019 Τοπογραφικό
Διάγραμμα του τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας.
21. Τη με αριθμ. πρωτ. 7165/20-2-2019 ανακοίνωσηπρόσκληση του Δήμου Κερατσινίου -Δραπετσώνας για
τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα συζήτησης την αναφερομένη απαλλοτρίωση και το σκοπό
αυτής, η οποία δημοσιεύτηκε στην ημερήσια εφημερίδα
Καθημερινή με αριθμό φύλλου 30.056/22-2-2019 και
στην εφημερίδα Κοινωνική με αριθμό φύλλου 14444/
22-2-2019.
22. Την από 24-4-2019 ανακοίνωση του Δ/ντη Τεχνικών
Έργων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων για τη γνωστοποίηση της προτεινόμενης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και του σκοπού αυτής καθώς και α)
το από 25-4-2019 αποδεικτικό τοιχοκόλλησης αυτής στο
κατάστημα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και β)
την από 04-5-2019 δημοσίευση αυτής στην ημερήσια
εφημερίδα «Αυγή» με αριθμό φύλλου 13456/04-5-2019.
23. Την πρόβλεψη για την κάλυψη του ποσού της απαλλοτρίωσης από πιστώσεις του έργου με τίτλο «Απαλλοτρίωση Χώρου Πρώην Εργοστασίου Λιπασμάτων για
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την Κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου του
Εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας» και διάθεση
πίστωσης ύψους 17.500.000€ και κωδικό ΚΑΕ 9719.07.00.
24. Τη με αρ. πρωτ. 153262/03-5-2019 εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων,
αποφασίζει:
Την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου, για λόγους δημόσιας ωφέλειας και ειδικότερα για την ολοκλήρωση του έργου της
Ανάπλασης της Πρώην Λιμενοβιομηχανικής Περιοχής
Λιπασμάτων με την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου
Πρασίνου του Εργοστασίου Λιπασμάτων Δραπετσώνας,
τριών ανεξάρτητων γηπέδων στο χώρο του πρώην εργοστασίου Παραγωγής Λιπασμάτων.
Η προς απαλλοτρίωση έκταση βρίσκεται βόρεια
της εισόδου του λιμανιού του Πειραιά, στην περιοχή
'Λιπάσματα Δραπετσώνας', της Δημοτικής Ενότητας
Δραπετσώνας του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στην Περιφέρεια
Αττικής (γεωγραφικές συντεταγμένες φ 37.944387, λ
23.618532). Αποτελείται από δύο τμήματα του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 050450505001 και το γεωτεμάχιο με
ΚΑΕΚ 050450505002 συνολικής επιφανείας 204.898,39
τετραγωνικά μέτρα, όπως απεικονίζονται στο θεωρημένο και εγκεκριμένο με την αριθμ. πρωτ. 248677/
10-4-2019 απόφαση της Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ΠΕ
Πειραιώς και Νήσων κτηματολογικό διάγραμμα.
Στην έκταση που απαλλοτριώνεται προβάλλει δικαιώματα κυριότητας η ιδιοκτήτρια εταιρεία «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α. Ε.» όπως αναγράφεται
στον θεωρημένο και εγκεκριμένο με την αριθμ. πρωτ.
248677/10-4-2019 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών
Έργων ΠΕ Πειραιώς και Νήσων κτηματολογικό πίνακα.
Η απαλλοτρίωση έχει προεκτιμώμενη δαπάνη
10.000.000€, η οποία προβλέπεται να καλυφθεί από
πιστώσεις του έργου με τίτλο «Απαλλοτρίωση Χώρου
Πρώην Εργοστασίου Λιπασμάτων για την Κατασκευή
Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου του Εργοστασίου
Λιπασμάτων Δραπετσώνας», που έχει ενταχθεί με την υπ.
αρ. 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής, στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Περιφέρειας Αττικής, με διάθεση πίστωσης ύψους 17.500.000 €
και κωδικό ΚΑΕ 9719.07.00.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Επιτρέπεται η υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης αυτής, στο Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής μέχρι συστάσεως της αυτοτελούς Υπηρεσίας
εποπτείας OTA (Ελεγκτής Νομιμότητας), μόνο για παράβαση του νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις 227 του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε προθεσμία δεκαπέντε (15)
ημερών, από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Δ’ 281/04.06.2019

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.

*04002810406190004*

