
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση αδειών λειτουργίας Τραπεζών Ιστών 
και Κυττάρων του άρθρου 53 του ν.  3984/2011 
(ΦΕΚ 150/Α΄) σε ιδιωτικές εταιρίες.

2 Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β του 
ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δασικών 
χαρτών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α3(γ)/ΓΠ/46616 (1)
  Χορήγηση αδειών λειτουργίας Τραπεζών Ιστών 

και Κυττάρων του άρθρου 53 του ν. 3984/2011 

(ΦΕΚ 150/Α΄) σε ιδιωτικές εταιρίες.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Του αριθμ. 73/2015 π.δ. (ΦΕΚ 116/Α΄) «Διορισμός 

Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Του άρθρου 27, παράγραφος 2 του ν. 4320/2015 

(ΦΕΚ 29/Α΄) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για 
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργά-
νωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων 
και λοιπές διατάξεις».

3. Των άρθρων 52 και 53, 42, 47, 49 και 64 του ν. 3984/ 
2011 (ΦΕΚ 150/Α΄), «Μεταμοσχεύσεις Ανθρωπίνων Ιστών 
και Οργάνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν κάθε 
φορά.

4. Των άρθρων 6, 30, 31 του π.δ. 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α΄)
«Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδη-
γία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 31.3.2004 για τη θέσπιση προτύπων, 
ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, 
τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την απο-
θήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυτ-
τάρων (EEL102/7.4.2004) και τις συναφείς προς αυτήν 
οδηγίες 2006/17/ΕΚ (EEL 38/9.2.2006) και 2006/86/ΕΚ 
(EEL 294/25.10.2006)» καθώς και των παραρτημάτων VI 
και VII του ως άνω διατάγματος, όπως το εν λόγω π.δ. ισχύει 
μετά την έκδοση του υπ’ αριθμ. 129/2016 π.δ. (ΦΕΚ 229/Α΄).

5. Του π.δ. 6/2001 (ΦΕΚ 3/Α΄) «Κανονισμός Λειτουργίας 
του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων».

6. Του άρθρου 7 του π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

7. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ4α/109058/2005 (ΦΕΚ 71/Β΄) 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός όρων και 
προϋποθέσεων λειτουργίας των Μονάδων Μεταμοσχεύ-
σεων Ιστών (Κερατοειδούς, Δέρματος) και διαδικασία 
χορήγησης και ανάκλησης άδειας λειτουργίας αυτών», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
Υ4α/40690/2008 (ΦΕΚ 1730/Β΄) υπουργική απόφαση.

8. Της υπ’ αριθμ. πρωτ. Υ25/06-10-2015 απόφασης του 
Πρωθυπουργού: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/Β΄).

Β) Το υπ’ αρ. πρωτ. Ε.Ο.Μ./3122/19.06.2017 έγγρα-
φο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με το 
συνημμένο σε αυτό, απόσπασμα πρακτικού της από 
31-05-2017 συνεδρίασης του Διοικητικού του Συμβου-
λίου, με την πρόταση του Οργανισμού (άρθρο 53 του 
ν. 3984/2011), ως προς τη χορήγηση άδειας λειτουργί-
ας σε ιδιωτικές εταιρείες και με τις οριζόμενες σε αυτή, 
δραστηριότητές τους.

Γ) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδειες λειτουργίας κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 53 (παρ. 1) του ν. 3984/2011 (ΦΕΚ 150/Α΄) με 
διάρκεια ισχύος τριών (3) ετών στις εταιρίες:

α) «AIMS ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΕΕ» με δι-
ακριτικό τίτλο «AIMS MEDICAL S.A.», ως Τράπεζα Ιστών 
και Κυττάρων με δραστηριότητες την εισαγωγή, απο-
θήκευση, διάθεση/διανομή Οστικών Μοσχευμάτων και 
Συνδετικών Ιστών, με επιστημονικά υπεύθυνο τον ιατρό,  
Μπάρλα Γεώργιο.

β) «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ε.Ε.» με διακριτικό 
τίτλο «BIOGENESYS», ως Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων 
με δραστηριότητες την εισαγωγή, αποθήκευση, διάθε-
ση/διανομή ιστικών μοσχευμάτων σκελετού, δέρματος, 
συνδέσμων, τενόντων και περιτονίων, με επιστημονικά 
υπεύθυνο τον ιατρό, Μηντέλη Απόστολο.

γ) «ΔΗΜ. ΡΕΚΟΥΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ-
ΡΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο 
«OSTEOCELL», ως Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων με δρα-
στηριότητες την εισαγωγή, αποθήκευση, διάθεση/διανο-
μή Οστικών Μοσχευμάτων, με επιστημονικά υπεύθυνο 
τον ιατρό, Ζουμπούλη Παναγιώτη, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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δ) «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ P.S. TEAM ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟ-
ΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και διακριτικό τίτλο «P.S. TEAM 
Ε.Π.Ε.», ως Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων με δραστηρι-
ότητες την εισαγωγή, αποθήκευση, διάθεση/διανομή 
ιστικών μοσχευμάτων σκελετού και δέρματος, με επι-
στημονικά υπεύθυνο τον ιατρό, Αδάμ Απόστολο.

ε) «ΑΡΘΡΩΣΙΣ-ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και 
διακριτικό τίτλο «ΑΡΘΡΩΣΙΣ Α.Ε.», ως Τράπεζα Ιστών και 
Κυττάρων με δραστηριότητες την εισαγωγή, αποθήκευ-
ση, διάθεση/διανομή ιστικών μοσχευμάτων σκελετού, 
δέρματος, συνδέσμων, τενόντιων και πλατιών περιτονίων,
με επιστημονικά υπεύθυνο τον ιατρό, Κάλο Νικόλαο.

στ) «ΕΡΓΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΝΗ 
Α.Ε.», ως Τράπεζα Ιστών και Κυττάρων με δραστηριότη-
τες την εισαγωγή, διάθεση/διανομή ιστικών μοσχευμά-
των κερατοειδούς, με επιστημονικά υπεύθυνο τον ιατρό,  
Καράμπατσα Κωνσταντίνο,

με τον όρο, ότι όταν εκδοθούν οι προβλεπόμενες 
υπουργικές αποφάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
53 ν. 3984/2011, οι εταιρίες θα πρέπει να καταθέσουν 
νέους φακέλους πλήρως εναρμονισμένους, με τα ορι-
ζόμενα σε αυτές και σύμφωνα με τις Οδηγίες του Ε.Ο.Μ.

Οι Εταιρείες υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε κα-
μία ουσιαστική μεταβολή των δραστηριοτήτων τους, 
των επιστημονικά υπεύθυνων και των προμηθευτριών 
εταιρειών χωρίς προηγούμενη κατάθεση αιτημάτων για 
συμπλήρωση ή τροποποίηση των χορηγηθεισών αδειών.

Οι συμβάσεις που συνάπτονται με νέες προμηθεύτριες 
εταιρίες καθώς και η ανανέωση των υπαρχόντων, κατά 
το χρόνο έκδοσης της απόφασης συμβάσεων, θα κοινο-
ποιούνται τόσο στην Υπηρεσία μας όσο και στον Ε.Ο.Μ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Ιουλίου 2017 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 158298/3670 (2)
Εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) και 47Β 

του ν. 998/1979 σε περιοχές αναρτημένων δα-

σικών χαρτών.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 21 του 

ν. 3889/2010 «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Πα-
ρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 182), όπως αντικαταστάθηκε, ως 
ίσχυε, με την παρ. Θ του άρθρου 153 του ν. 4389/2016 
(Α΄ 94).

2. Τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου 78 ν. 998/1979 
«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 

εκτάσεων της χώρας» (Α΄ 289) όπως ισχύει σύμφωνα με 
το άρθρο 42 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 47 και του 47Β ν. 998/1979 
«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει 
εκτάσεων της χώρας» (Α΄ 289), όπως το άρθρο 47 αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) και 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4467/2017 (Α΄ 56) 
και το άρθρο 47 Β το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 12 
του ν. 4315/2014 (Α΄ 269) αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
4 του ν. 4467/2017 (Α΄ 56).

4. Τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 17 του 
ν. 3889/2010 (Α΄ 182), όπως προστέθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 5 του ν. 4467/2017.

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης, και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει (Α΄ 87).

6. Τη διάταξη του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

7. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού » (Α΄ 114).

8. Το π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

9. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

10. Το π.δ. 100/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», όπως 
ισχύει (Α΄ 167) .

11. Το π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως ισχύει (Α΄ 174).

12. Την αριθ. Υ198/16-11-2016 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φά-
μελλο». (Β΄ 3722)

13. Την αριθ. 156586/2798/19-5-2017 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης 
της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμε-
νων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου 
και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των 
άρθρων 47 και 47Β του ν. 998/1979 όπως αντικαταστά-
θηκαν με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 και το άρθρο 12 
του ν. 4315/2014 αντίστοιχα και τροποποιήθηκαν με τα 
άρθρα 2 και 4 του ν. 4467/2017» (Β΄ 1782).
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14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Για τις περιοχές στις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί 
χάρτες, και είναι δηλωμένες στο Ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) καθορίζουμε τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 47 (παρ. 5-14) 
και 47Β του ν. 998/1979 ως ισχύει, που αφορούν δάση, 
δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της κατηγορίας 5α 
του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύει, που εκχερ-
σώθηκαν για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς άδεια της 
οικείας δασικής αρχής πριν την 11η-6-1975 καθώς επί-
σης και δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της 
κατηγορίας 5α του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως ισχύ-
ει, που εκχερσώθηκαν χωρίς άδεια της οικείας δασικής 
αρχής μετά την 11η-6-1975 και ως την 7η Μαρτίου 2007, 
και διατηρούν τη χρήση αυτή μέχρι σήμερα, ως εξής:

Άρθρο 1
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση αφορά στις 

περιοχές στις οποίες έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες, 
στους οποίους οι εκτάσεις εμφαίνονται:

α. ως «δασικές ή χορτολιβαδικές στην παλαιότερη αε-
ροφωτογράφιση» και «άλλης μορφής στην πλέον πρό-
σφατη αεροφωτογράφιση» (ΔΑ ή ΧΑ) στον πρωτεύοντα 
χαρακτηρισμό και

β. ως αναδασωτέες (ΑΝ) στον πρωτεύοντα χαρακτη-
ρισμό και ταυτόχρονα ως «δασικές ή χορτολιβαδικές 
στην παλαιότερη αεροφωτογράφιση» και «άλλης μορ-
φής στην πλέον πρόσφατη αεροφωτογράφιση» (ΔΑ ή 
ΧΑ) στον δευτερεύοντα χαρακτηρισμό.

Άρθρο 2
Στο πλαίσιο ελέγχου και ενημέρωσης των κατόχων 

εκτάσεων των παρ. 5-14 του άρθρου 47 και του άρθρου 
47Β του ν. 998/1979 όπως ισχύει, η Διεύθυνση Δασικών 
Έργων και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης 
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος χορηγεί 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ το ψηφιακό περίγραμμα των δασικού εν 
γένει χαρακτήρα εκτάσεων για τις περιοχές στις οποίες 
αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες. Εν συνεχεία ο ΟΠΕΚΕΠΕ 
αποστέλλει στην Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδο-
μών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας 
Δασών και Αγροπεριβάλλοντος και στην ΕΚΧΑ Α.Ε. το 
γεωχωρικό περίγραμμα του συνόλου των εκτάσεων που 
έχουν δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) στο 
(ΟΣΔΕ) α) το τρέχον (2017) και β) ενοποιημένο για τα 
τρία τελευταία έτη (2014-2015-2016), όπως τα στοιχεία 
αυτά προκύπτουν από το Σύστημα Αναγνώρισης Αγρο-
τεμαχίων (LPIS) του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 3
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους 

δικαιούχους που έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυ-
σης (ΕΑΕ), οι οποίοι εμφαίνονται να εμπίπτουν, σύμφωνα 
με το αρχείο της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υπο-

δομών της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστα-
σίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος, στις διατάξεις της 
Δασικής Νομοθεσίας, με οποιονδήποτε χαρακτηρισμό, 
να απευθυνθούν στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης 
Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) ή τη Δασική Υπηρεσία προ-
κειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσουν, κατά τα οριζόμενα στο νόμο.

Άρθρο 4
Για την εφαρμογή των άρθρων 47 (παρ. 5-14) ή 47Β του 

ν. 998/1979 όπως ισχύει, εν σχέση με τον αποδιδόμενο 
χαρακτηρισμό των εκτάσεων στο δασικό χάρτη σύμ-
φωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, συντάσσεται από 
τους αιτούντες εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα της 
έκτασης αυτής με συντεταγμένες κορυφών βασισμένες 
στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87, στο 
οποίο αποτυπώνεται η θέση, τα όρια και το εμβαδόν 
της έκτασης.

Άρθρο 5
Η ΕΚΧΑ δημιουργεί εφαρμογή, στην οποία έχει πρό-

σβαση η Δασική Υπηρεσία, προκειμένου η τελευταία να 
διαπιστώνει μέσω της εφαρμογής αυτής εάν το, κατά 
το άρθρο 4 της παρούσας, εξαρτημένο τοπογραφικό 
που προσκομίζεται και αφορά στην έκταση για υπαγωγή 
αυτής στα άρθρα 47 (παρ. 5-14) ή 47Β του ν. 998/1979 
όπως ισχύει, περιέχεται εντός του ευρύτερου γεωχωρι-
κού περιγράμματος των εκτάσεων που έχουν ενταχθεί 
στο ΟΣΔΕ, τόσο κατά το τρέχον έτος όσο και σε ένα του-
λάχιστον έτος εκ της τελευταίας τριετίας (2014-2015-
2016), κατά την έννοια της παραγράφου 10 του άρθρου 
17 του ν. 3889/2010.

Το διαβιβαστικό με το οποίο αποστέλλονται, σύμφωνα 
με το ανωτέρω άρθρο 2 της παρούσας, τα γεωχωρικά 
στοιχεία του ΟΣΔΕ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστά την απαι-
τούμενη βεβαίωση, που αφορά συνολικά στις εκτάσεις 
που έχουν δηλωθεί με Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 
στο ΟΣΔΕ.

Άρθρο 6
1. Από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης κα-

ταργείται κάθε άλλη απόφαση η οποία έρχεται σε αντί-
θεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας.

2. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουλίου 2017 

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τροφίμων

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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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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