
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1  Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 7010/23-8-1993 (ΦΕΚ 
τ. Δ΄ 1084/8-9-1993) απόφασης Νομάρχη Ιωαν-
νίνων περί κήρυξης δημόσιας δασικής έκτασης 
ως αναδασωτέας έξι χιλιάδων τριακοσίων εξήντα 
ενός τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκατοστών 
(6.361,60 τ.μ.), στη θέση «Παλιουριές» περιφέρει-
ας κοινότητας Δολιανών Νομού Ιωαννίνων και 
άρση της αναδάσωσης.

2 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημοσίου δά-
σους, εμβαδού πεντακοσίων δέκα στρεμμάτων 
και εξακοσίων δέκα πέντε τετραγωνικών μέτρων 
(510,615 στρ.), στη θέση «Σιούρμπα» της Τ. Κ. Αγί-
ων Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών Π.Ε Γρεβενών.

3 Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,257 
στρ., στη θέση «Σημαία» Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. Οινο-
φύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας.

4 Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε= 
38.882,89 τ.μ. στη θέση «Βοϊδόλουτσα», Τ. Κ. Γου-
βών Δ.Ε. Έλους, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 182503 (1)
Ανάκληση της υπ' αριθμ. 7010/23-8-1993 (ΦΕΚ 

τ. Δ΄ 1084/8-9-1993) απόφασης Νομάρχη Ιωαν-

νίνων περί κήρυξης δημόσιας δασικής έκτασης 

ως αναδασωτέας έξι χιλιάδων τριακοσίων εξή-

ντα ενός τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκα-

τοστών (6.361,60 τ.μ.), στη θέση «Παλιουριές» 

περιφέρειας κοινότητας Δολιανών Νομού Ιωαν-

νίνων και άρση της αναδάσωσης.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρ. 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010)

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

1.2. Του Π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄/27-12-2010) «Ορ-
γανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυ-
τικής Μακεδονίας».

1.3. Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και 
δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και συγκεκρι-
μένα τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44, όπως 
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 35 του 
Ν. 4280/2014 και ισχύει σήμερα.

1.4 Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ. Α΄) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών».

2. Την υπ' αριθμ. 160417/1180/8-7-1980 δ/γή του Υπ. 
Γεωργίας, την υπ' αριθ. 86004/1637/04-06-1987 διαταγή 
του Υπουργείου Γεωργίας, σύμφωνα με την οποία έγινε 
αποδεκτή η υπ' αριθ. 417/1987 γνωμοδότηση των Προϊ-
σταμένων Νομικών Δ/νσεων της Διοίκησης, την υπ' αριθ. 
88872/573/19-2-2002 δ/γή του Υπ. Γεωργίας και την υπ' 
αριθ. 97870/2248/7-5-2009 διαταγή του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Την με αριθμ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα-
τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (Α΄ 24).

4.  Την υπ' αριθ. 7010/23-8-1993 (ΦΕΚ τ. Δ΄ 1084/8-9-1993)
απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων περί κήρυξης δημόσιας 
δασικής έκτασης ως αναδασωτέας έξι χιλιάδων τριακοσί-
ων εξήντα ενός τετραγωνικών μέτρων και εξήντα εκατο-
στών (6.361,60 τ.μ.), στη θέση « Παλιουριές» περιφέρειας 
κοινότητας Δολιανών Νομού Ιωαννίνων.

5. Το αριθ. 118128//11-8-2016 έγγραφο του Δασαρ-
χείου Ιωαννίνων.

6. Το αριθμ. 143421/23-9-2016 έγγραφο της Δ/νσης 
Δασών Ιωαννίνων, αποφασίζουμε:

Ανακαλούμε την υπ' αριθμ. 7010/23-8-1993 (ΦΕΚ 
τ. Δ΄ 1084/8-9-1993) απόφαση Νομάρχη Ιωαννίνων περί 
κήρυξης δημόσιας δασικής έκτασης ως αναδασωτέας 
έξη χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός τετραγωνικών 
μέτρων και εξήντα εκατοστών (6.361,60 τ.μ), στη θέση 
« Παλιουριές» περιφέρειας κοινότητας Δολιανών Νομού 
Ιωαννίνων, και αίρουμε την αναδάσωση στο σύνολο της 
έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 
41 του Ν. 998/1979, όπως τροποποιήθηκε με τις διατά-
ξεις του άρθρου 35 του Ν. 4280/2014 και ισχύει σήμε-
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ρα, λόγω του ότι η έκταση είναι μη δασικού χαρακτήρα 
και ότι η διοικητική πράξη εκδόθηκε εκ πλάνης περί τα 
πράγματα (Πραγματική αιτία). 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 23 Νοεμβρίου 2016 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 179107 (2)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημοσίου δά-

σους, εμβαδού πεντακοσίων δέκα στρεμμάτων 

και εξακοσίων δέκα πέντε τετραγωνικών μέτρων 

(510,615 στρ.), στη θέση «Σιούρμπα» της Τ. Κ. Αγί-

ων Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών Π.Ε Γρεβενών.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις :
α) Του αρθρ. 280 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης — Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Του Π. Δ. 141/2010 ΦΕΚ 234 Α/ 27-12-2010 «Οργανι-
σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου -Δυτικής 
Μακεδονίας».

γ) Του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93) «Επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.»

δ)Των άρθρων 24 παρ 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγμα-
τος της Ελλάδας.

ε) Του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας δασών και δα-
σικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» και συγκεκριμένα 
τις διατάξεις των άρθρων 37 και 38 παρ.1 και 41 παρ.1, 
όπως ισχύει σήμερα. 

2. Την με αριθμ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Περί αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμμα-
τέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας» (Α΄24).

3. Τις υπ' αριθ. 160417/1180/8-7-1980 και 182447/3049/ 
24-09-1980 διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας.

4. Την υπ' αριθ. 164713/26-10-2016 αναφορά της Δι-
εύθυνσης Δασών Γρεβενών, με την οποία προτείνεται η 
κήρυξη ως αναδασωτέας της αναφερομένης στο θέμα 
έκτασης . 

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Δ/νσης Συντονισμού και 
Επιθεώρησης Δασών, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό να επανέλ-
θει στην πρότερα της κατάσταση με φυσική ή τεχνητή 
αναδάσωση, την έκταση εμβαδού πεντακοσίων δέκα 
στρεμμάτων και εξακοσίων δέκα πέντε τετραγωνικών 
μέτρων (510,615 στρ.), στη θέση «Σιούρμπα» της Τ. Κ. 
Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών Π.Ε Γρεβενών, 
η οποία καταστράφηκε από πυρκαγιά.

Η έκταση απεικονίζεται στο συνημμένο τοπογραφικό 
διάγραμμα, του Δασολόγου Σπύρου Βλάχου, υπαλλή-
λου της Δ/νσης Δασών Γρεβενών, με κλίμακα 1:15000 
με στοιχεία Α1, Α2, Α3, ............, Α47, Α48, Α1 το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 
και έχει όρια ως εξής:

Βόρεια:  Δημόσιο Δάσος.
Νότια:  Δημόσιο Δάσος.
Ανατολικά :  Δημόσιο Δάσος. 
Δυτικά:  Δημόσιο Δάσος.
Η ανωτέρω έκταση που κάηκε, εμπίπτει στην κατηγο-

ρία των εκτάσεων της παρ. 1 του άρθρου 3 Ν. 998/1979 
«Περί προστασίας δασών και δασικών εν γένει εκτάσε-
ων της χώρας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα 17 Νοεμβρίου 2016 

Ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
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    Αριθ. 2240/197678 (3)
Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης εμβαδού 1,257 

στρ., στη θέση «Σημαία» Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. Οινο-

φύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. Βοιωτίας. 

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 §1 και 117 §3 του Συ-

ντάγματος. 
2. Τις διατάξεις των άρθ. 6 και 280 Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ/87Α΄/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 138/2010 «Οργανισμός Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας -Στερεάς Ελλάδας» 
(ΦΕΚ. τ. Α΄ 231/2010).

4. Τις διατάξεις του Ν.998/1979 «Περί προστασίας των 
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» 
(ΦΕΚ 289 Α΄) και συγκεκριμένα: α) των άρθρων 41 §§1 
και 3 και 38 §1 όπως τροποποιήθηκαν ή αντικαταστά-
θηκαν με το άρθρο 35 Ν.4280/2014 και β) του αρθρ. 3 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 παρ. 4 του ιδίου 
ως άνω Νόμου.

5. Τις διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας:
α) 160417/1180/8-7-1980, 
β) 182447/3049/24-9-1980 και 
γ) 204262/4545/23-11-2010 Υ.Π.Ε.Κ.Α.
6. Την υπ' αρ. 1669/33104/31-3-2011 (ΦΕΚ τ.Β΄ 648/11) 

απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας «Περί μεταβί-
βασης δικαιώματος υπογραφής». 

7. Την υπ' αρ. 221525/4195/21-9-2011 εγκύκλιο δια-
ταγή ΥΠΕΚΑ. 

8. Την υπ' αρ. 4447/191314/31-10-2016 πρόταση του 
Δασαρχείου Θηβών από την οποία προκύπτει ότι η έκτα-

ση που αναφέρεται στο θέμα, είχε κατά το χρόνο κατα-
στροφής της, που έγινε από πυρκαγιά, δασικό χαρακτή-
ρα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.998/1979, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, καλυπτόμενη 
από δασική βλάστηση πεύκων και πρίνων σε ποσοστό 
80%-90% και ως εκ τούτου επιβάλλεται η κήρυξη της ως 
αναδασωτέας, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα τη δημόσια, δασικού χα-
ρακτήρα έκταση εμβαδού 1,257 στρ., στη θέση «Σημαία» 
Τ.Κ. Αγ. Θωμά Δ.Ε. Οινοφύτων του Δήμου Τανάγρας Π.Ε. 
Βοιωτίας, με σκοπό αφ’ ενός μεν τη διατήρηση του δασι-
κού χαρακτήρα, ώστε να αποκλειστεί η διάθεση της για 
άλλο προορισμό, αφ' ετέρου δε την επαναδημιουργία 
της δασικής βλάστησης με φυσική αναγέννηση.

Η έκταση απεικονίζεται με στοιχεία περιμέτρου 
(1,2,3,4,5,1), όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογρα-
φικό διάγραμμα και προσδιορίζεται επακριβώς από τα 
στοιχεία του πίνακα συντεταγμένων, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της αποφάσεως αυτής και έχει τα 
εξής όρια: 

Ανατολικά:  Με έκταση δασικού χαρακτήρα. 
Δυτικά:  Με έκταση δασικού χαρακτήρα. 
Βόρεια:  Με έκταση δασικού χαρακτήρα. 
Νότια:  Με έκταση δασικού χαρακτήρα. 
Κατά της παρούσης αποφάσεως επιτρέπεται η υποβολή 

αιτήσεως ακυρώσεως στο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο 
εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, που αρχίζει από την 
επομένη της δημοσιεύσεώς της (άρθρο 46 Π.δ. 18/1989).

Από τις διατάξεις της αποφάσεως αυτής, δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικό Προϋπολογισμού. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λιβαδειά, 23 Νοεμβρίου 2016

Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Βοιωτίας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΙΒΑΣ 
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    Αριθμ. 174799 (4)
Κήρυξη ως αναδασωτέας, έκτασης εμβαδού Ε= 

38.882,89 τμ. στη θέση «Βοϊδόλουτσα», Τ. Κ. Γου-

βών Δ.Ε. Έλους, Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής 

Ενότητας Λακωνίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 

του Συντάγματος.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 38 και 41 του 998/1979 

(ΦΕΚ 289 Α΄/1979) «Περί προστασίας των δασών και των 
δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 § 15 του Ν. 3208/2003 
(ΦΕΚ 303Α΄/2003) «Προστασία των δασικών οικοσυστη-
μάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων 
δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις με αριθμ. 160417/1180/8.7.1980 και 182447/3049/ 
24.9.1980 εγκύκλιες διαταγές του Υπουργείου Γεωργίας, 
που αναφέρονται στο εν λόγω θέμα.

5. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/2010) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει και ιδίως των άρθρων 6 και 280.

6. Το Π.δ.32/2016 (ΦΕΚ 46 Α΄/31-03-2016) : Ορισμός 
επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοι-
χείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των 
παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979.

7. Το Π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 232Α΄/2010) «Οργανισμός 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου».

8. Την πράξη 40/29-12-2010 του Υπουργικού Συμβου-
λίου (ΦΕΚ 247Α΄/2010) «Διαπίστωση της παύσης εκ του 
Νόμου των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών και 
διορισμός Γενικών Γραμματέων στις Αποκεντρωμένες 
Διοικήσεις του Κράτους».

9. Την πράξη 4/6-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου 
«Αποδοχή παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας του Κράτους» 
(ΦΕΚ 24Α΄/6-2-2015).

10. Το άρθρο 28 N.4325/2015 (ΦΕΚ 47Α΄/11-5-2015).

11. To άρθρο 56 του Ν.4257/2014 «Επείγουσες ρυθ-
μίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 
93Α΄/14-4-2014).

12. Την υπ’ αριθμ 169801/05-10-2016 πρόταση του 
Δασαρχείου Μολάων, για κήρυξη της ανωτέρω έκτασης 
ως αναδασωτέας λόγω εκχέρσωσης.

13. Το υπ αριθμ. 221525/4195/21-9-2011 έγγραφο του 
ΥΠΕΚΑ, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα με σκοπό την αποκα-
τάσταση με φυσική αναγέννηση της προϋπάρχουσας 
δασικής βλάστησης η οποία καλυπτόταν από θάμνους 
αείφυλλων πλατύφυλλων,( πουρνάρι, σχίνο και αγριελιά), 
σε ποσοστό 40 % που καταστράφηκε από εκχέρσωση, 
της κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν. 
998/1979 «Περί προστασίας των δασών και των δασικών 
εν γένει εκτάσεων της Χώρας » , όπως αυτή αντικατα-
στάθηκε και ισχύει σύμφωνα με την παράγραφο 1, του 
άρθρου 1, του Ν. 3208/2003, (ΦΕΚ 303Α΄/2003), Δημό-
σια δασική έκταση εμβαδού Ε=38.882,89 τ.μ., στη θέση 
«Βοϊδόλουτσα», Τοπικής Κοινότητας Γουβών, Δ.Ε. Έλους, 
Δήμου Ευρώτα, Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας.

Η έκταση αυτή εμβαδού Ε=38.882,89 τ.μ., αποτελείται 
από τα επιμέρους τμήματα:

Ε1 εμβαδού 25.001,02 τ.μ. Ε2 εμβαδού 7.129,68 τ.μ.,Ε3 
εμβαδού 6.271,78 τ.μ.,Ε4 εμβαδού 480,41 τ.μ., έχει κορυ-
φές εξαρτημένες στο σύστημα απόλυτων συντεταγμένων 
ΕΓΣΑ_87, όπως φαίνεται στο συνημμένο θεωρημένο από 
τον Δασάρχη Μολάων, τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 
1:2.000, το οποίο συνέταξε ο Δασολόγος Γεώργιος Καρα-
γιαννάκος και απεικονίζεται σε απόσπασμα χάρτη εκδό-
σεως Γ.Υ.Σ. κλίμακας 1:5.000 (Φ.Χ. 7355-7 ) και το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, με όρια:

Βόρεια:  Με δασικές εκτάσεις και αγρούς.
Νότια:  Με αγρούς.
Ανατολικά:  Με δασικές εκτάσεις και αγρούς.
Δυτικά:  Με δασικές εκτάσεις, και αγρούς.
Κατά της ανωτέρω απόφασης, υπάρχει η δυνατότητα 

άσκησης αίτησης ακύρωσης, ενώπιον του (οικείου) Τριμε-
λούς Διοικητικού Εφετείου, εντός εξήντα (60) ημερών από 
την επομένη της δημοσιεύσεως ή της κοινοποιήσεως της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 17 Νοεμβρίου 2016 

Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  
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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 Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

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. 

E     

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


		2017-01-10T19:07:20+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




