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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/
ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ55/9022 4/54173/2922/956
Καθορισμός αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και
ιστορικών τόπων ανά την επικράτεια που εξαιρούνται της παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών για την
άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού (άρθρο
13 του ν. 2971/2001).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α΄/28.6.2002) «Για την
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και συγκεκριμένα το άρθρο 13 παρ. 1.
β) της κοινής υπουργικής απόφασης ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/
49610/28.11.1990 (ΦΕΚ 743/Β΄/29.11.1990) «Εξαίρεση
από τον περιορισμό των τριών υπογραφών»,
γ) του π.δ/τος 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α΄/28.8.2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει με τα άρθρα 31 και 39 του
ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014) και το ν. 4373/2016
(ΦΕΚ 49/Α΄/1.4.2016),
δ) του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα»,
ε) του άρθρου 13 παρ. 2 και 3 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ
285/Α΄/19.12.2001) «Αιγιαλός, παραλίας και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με το άρθρο
10 παρ. 2 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α΄/24.12.2003)
«Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις».

Αρ. Φύλλου 1100

2. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22.9.2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων....Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
3. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α΄/5.11.2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». ·
4. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/
272598/33659/30330/23405/6.10.2015 κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού για το διορισμό Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ
ΥΟΔΔ/706/6.10.2015).
5. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκε κατά την αριθμ.
4/31.1.2017 πράξη του (Θέμα 9ο), αποφασίζουμε:
Εγκρίνεται ο καθορισμός, σύμφωνα με συνημμένο κατάλογο - ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας
- αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων ανά
την επικράτεια που εξαιρούνται της παραχώρησης της απλής
χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών -κατά τις διατάξεις
του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α΄/19.12.2001),
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α΄/24.12.2003),
για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους
λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού.
Επιπλέον αιτήματα παραχώρησης αρχαιολογικών
χώρων, μνημείων και ιστορικών τόπων για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παρ. 3 του άρθρου 13 του
ν. 2971/2001 που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα
κατάλογο, θα εξετάζονται κατά περίπτωση και σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 10 του ν. 3028/2002).
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Ȱʄɸʇɲʆɷʌʉʑʋʉʄɻʎ

Ȱʄɸʇɲʆɷʌʉʑʋʉʄɻʎ

ɀɲʌʘʆɸʀɲʎΘ
ɇɲʋʙʆ

Ⱦʉʅʉʏɻʆɼʎ

Ⱥɳʍʉʐ

Ⱥɳʍʉʐ

Ⱥɳʍʉʐ

ȵȲɆɃɉ

ɆɃȴɃɅȸɇ

ɆɃȴɃɅȸ

ȾȰȲȰȿȰɇ
ȺȰɇɃɉ

ȾȰȲȰȿȰɇ
ȺȰɇɃɉ

ȾȰȲȰȿȰɇ
ȺȰɇɃɉ

ȴȸɀɃɇ

ȵȲɆɃɉ

ɁɃɀɃɇ

ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬɌϯϭͬϮϴϭϲϳͬϮϲϰϵͬϳϰͬϮϵ-1-ϭϵϳϳ;ɌȵȾϭϲϲͬȲͬϯ-3-1977)
ɉɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬȴȲɀɀͬɈȰɍɀȰȵͬϭϮϱϲϳϮͬϲϰϳϱϴͬϰϰϱϵͬϮϬϰϭͬϭϳ-7-2013

To ʏʅɼʅɲʏʉʐʃʊʄʋʉʐʅɸʏʉʆ
ɲʌʖɲʀʉʋʑʌɶʉʍʏɻɽɹʍɻ
ͨȾɲʄɳʅɿͩʍʏɻʆȰʍʏʌʀɷɲ
Ⱥɹʍɻɇɲʄɿɳʌɲ

Ɉʉɴʊʌɸɿʉʏʅɼʅɲʏʉʐʃʊʄʋʉʐʅɸʏɲɷɿɳʍʋɲʌʏɲɲʌʖɲʀɲɻʅɿɸʋɸʇɸʌɶɲʍʅɹʆɲ
ʋʌʉʁʊʆʏɲʏʘʆɲʌʖɲʀʘʆʄɲʏʉʅɸʀʘʆ
ɉɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈȰɍͬɌϰϯͬϮϰϮϯϰϲͬϭϯϭϯϭϰͬϭϱϳϴϬͬϳϬϰϮͬϭϭ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯ
;ɌȵȾϰϲϳͬȰȰɅͬϭϵ͘ϭϮ͘ϮϬϭϯͿ

ɉȰɉɅȰȻȺɅȰͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈȰɍͬɌϰϯͬϵϭϭϬϮͬϮϮϳϭϲͬϰϵϭϭͬϰϯϵϲͬϭϮ-9-2012
;ɌȵȾϮϵϴͬȰȰɅͬϮϭ-09-2012)
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬɌϯϭͬϮϴϭϲϳͬϮϲϰϵͬϳϰͬϮϵ-1-ϭϵϳϳ;ɌȵȾϭϲϲͬȲͬϯ-3-1977 &
ɉɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬȴȲɀɀͬɈȰɍɀȰȵͬϭϮϱϲϳϮͬϲϰϳϱϴͬϰϰϱϵͬϮϬϰϭͬϭϳ-7-2013
ɉȰϵϳϲϯͬϯ͘ϭϭ͘ϭϵϲϮ;ɌȵȾϰϭϱͬȲͬϭϵ͘ϭϭ͘ϭϵϲϮͿʃɲɿɉȰϭϰϯϬϲͬϱϯϮͬϭϬ-4-1985
;ɌȵȾϮϰϰͬȲͬϮ͘ϱ͘ϭϵϴϱͿ

ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȲϭͬɌϯϳͬϲϯϭϱϴͬϭϯϮϰʋ͘ɸͬϭϳ-1-1986
;ɌȵȾϳϳͬȲͬϮϴ-02-1986)

ɉȰȰϭͬɌϯϭͬϯϮϬϲϬͬϯϭϯϱͬϮϬ-9-ϭϵϳϰ;ɌȵȾϵϵϯͬȲʚͬϳ-10-1974)
Ʌ͘ȴϮϵ-5-ϮϬϬϮ;ɌȵȾϰϵϮͬȴʚͬϭϰ-6-2002)

ɉ͘ȰϰϰϵϵͬϭϮ-6-ϭϵϲϰɌȵȾϮϯϵͬȲͬϯϬ-6-1964
ɉ͘ȰɉɅɅȵͬȰɆɍͬȰϭͬɌϭϵͬϮϰϴϴϴͬϴϬϮͬϰ-7-ϭϵϴϰ;ɌȵȾϱϭϱͬȲʚͬϯϬ-7-1984)
ɉ͘ȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϯϱϳϲϳͬϮϭϲϰͬϭϳ-10-ϮϬϬϭ;ɌȵȾϭϰϱϲͬȲʚͬϮϲ-10-2001)

ȺȵɇɀȻȾɃɅȿȰȻɇȻɃ

Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎɍʙʌʉʎ
ȴʀʃɲɿɲʎ
Ƀɲʆɲʏʉʄɿʃʊʎʊʌʅʉʎʏɻʎ
ȰʄʐʃɼʎȺɸʉʄʊɶʉʐȺɳʍʉʐ

Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎʖʙʌʉʎ
ʋʌʉʁʍʏʉʌɿʃɼʎʏʉʑʅʋɲʎʅɸʏʉ
ʍʋɼʄɲɿʉʏʉʐȾʑʃʄʘʋɲʍʏɻ
ɀɳʃʌɻ;ɲʌʖɲʀɲʋʊʄɻ
ɇɹʌʌɸɿʉʆɼɇɳʄɻͿ
Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎɍʙʌʉʎ
ɇʑʆɲʇɻʎ

Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎʖʙʌʉʎ
ɲʌʖɲʀɲʎȷʙʆɻʎ

Ⱥȵɇȸ
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Ⱥɳʍʉʐ

Ʌʑɷʆɲʎʹ
Ⱦʉʄɿʆɷʌʉʑ
ȴ͘ȵ͘ɀɸɽʙʆɻʎ
Ⱦɲʍʏʉʌɿɳʎ
ɍʀʉʐ

ɍʀʉʐ

ɍʀʉʐ

ɍʀʉʐ

ȾȰȲȰȿȰɇ
ȺȰɇɃɉ

ɅȻȵɆȻȰɇ

ȾȰɇɈɃɆȻȰɇ
ɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

ɍȻɃɉ

ɍȻɃɇ
ɎɲʌɳΘȰʆʏʀʗɲʌɲ
ɌȺȻɏɈȻȴȰɇΘ ȿʉʃʌʙʆ
ȵɉɆɉɈȰɁȻȰɇ

Ⱥɳʍʉʐ
ȴ͘ȴȿɿʅɹʆɲ
Ⱥɳʍʉʐ

ȾȰȲȰȿȰɇ
ȺȰɇɃɉ
ȾȰȲȰȿȰɇ
ȺȰɇɃɉ

Ɉʉʏʅɼʅɲʏʉʐʃʊʄʋʉʐʅɸʏɻʆʋɲʄɲɿʉʖʌɿʍʏɿɲʆɿʃɼɴɲʍɿʄɿʃɼʃɲɿʏɲɽɸʅɹʄɿɲʃʏɿʌʀʘʆ

ȺɹʍɻͨȰʌʖʉʆʏʀʃɿͩ
Ⱦɳʍʏʌʉȿɳʌʐʅʆɲʎȴɼʅʉʐ
ȿʉʃʌʙʆ͕ʍʏɲ ʏʅɼʅɲʏɲʊʋʉʐ

ȿɿʅʆɲʀʉʎʉɿʃɿʍʅʊʎȴɿʍʋɻʄɿʉʑ
ȷʙʆɻȰʚɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐ
Ɍɲʆʙʆ
ȷʙʆɻȲʚɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐ
ȵʅʋʉʌɿʉʑ
Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎʖʙʌʉʎ
ȴɲʍʃɲʄʊʋɸʏʌɲʎ
Ɉʉɸʋɿɽɲʄɳʍʍɿʉʏɸʀʖʉʎʏʉʐ
Ⱦɳʍʏʌʉʐʏɻʎɍʀʉʐ

Ɉʉʏʅɼʅɲʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎʍʏɻ
ɍɸʌʍʊʆɻʍʉȲʌɲʍʀɷɲɸʆʏʊʎ
ʏɻʎɺʙʆɻʎȲʚɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ȺɹʍɻͨȾʉʑʏʍʉʐʌʉͩ

ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϲϰϰϯϳͬϯϮϮϮʋ͘ɸͬ͘ϭϴ-6-ϮϬϬϭ;ɌȵȾϴϴϭͬȲͬϵ-7-01)
ɉ͘Ȱ͘ϴϵϰϱͬϮϯ-8-ϭϵϲϯ;ɌȵȾϯϴϵͬȲͬϯ-9-ϭϵϲϯͿɉ͘Ȱ͘ϭϭϱϰͬϰ-3-ϭϵϲϰ;ɌȵȾϵϭͬȲͬϭϵ-31964)

ɅȴϯϬ-10-ϭϵϮϰ;ɌȵȾϮϳϵͬϲ-11-24)

ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϬͬϯϬϲϱϬͬϭϰϲϲͬϮϰ-10-ϵϬ;ɌȵȾϳϬϱͬȲͬϴ-11-90)

ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϬͬϭϰϮϰϱͬϲϲϰͬϯϬ-3-ϵϬ;ɌȵȾϮϱϳͬȲͬϭϬ-4-90)
ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϭϱϭϰͬϴϲͬϮϳ-1-ϵϮ;ɌȵȾϵϭͬȲͬϭϰ-2-ϵϮʃɲɿɌȵȾϮϳϮͬȲͬϭϳ-4-92)

ɉȰϭϱϵϰϳͬϵ͘ϭϬ͘ϭϵϳϭ;ɌȵȾϮϰϴͬȲͬϮϱ-10-1971)
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϭϱϭϯͬϴϳͬϮϳ-1-ϵϯ;ɌȵȾϵϭͬȲͬϭϰ-2-92)
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϬͬϭϰϰϱϬͬϮϯϯϵʋ͘ɸͬ͘ϭϳ-2-ϵϮ;ɌȵȾϮϳϮͬȲʚͬϭϳ-4-92)

ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϮϭϮϲϱͬϭϭϱϳͬϭϭ-6-ϭϵϵϵ;ɌȵȾϭϯϬϵͬȲͬϮϰ-06-1999)

ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϭϴͬϯϬϳϮϳͬϮϮϬϰͬϲ-10-ϭϵϵϱ;ɌȵȾϭϬϱϯͬȲͬϮϭ-12-1995)

Ɉʉʏʅɼʅɲʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎ
ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϭϴͬϯϬϳϮϳͬϮϮϬϰͬϲ-10-1995
ʍʏʉʐʎȰʅʅʊʄʉʔʉʐʎɸʆʏʊʎʏɻʎ ;ɌȵȾϭϬϱϯͬȲͬϮϭ-12-1995)
ɺʙʆɻʎȰʚɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͘

ɽɹʍɻȰɶʀɲȵɿʌɼʆɻ

Τεύχος Β’ 1100/30.03.2017
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ɀɲʌɲɽʙʆɲ

ȰɁ͘ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ȴɼʅʉʎɇʋɳʏʘʆȰɈɈȻȾȸɇ
Ȱʌʏɹʅɿɷʉʎ͕
ȴɻʅʉʏɿʃɼȵʆʊʏɻʏɲ
Ȱʌʏɹʅɿɷʉʎ

ɀɲʌɲɽʙʆɲ

ȰɁ͘ȰɈɈȻȾȸɇ

Ɉʉʏʅɼʅɲʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎɸʆʏʊʎ
ʏʉʐʃɻʌʐɶʅɹʆʉʐ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐʏɻʎ
ɈɲʐʌʉʋʊʄʉʐȰʌʏɹʅɿɷʉʎ͕
ɲʆɲʏʉʄɿʃɳʃɲɿʆʊʏɿɲʏʉʐ
ʋɸʌɿʔʌɲɶʅɹʆʉʐ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐʏʉʐ
ʆɲʉʑ

Y.A.2566/984/30-5-ϭϵϱϳ;ɌȵȾϮϲϱͬȲͬϭϭϬ-1957)

ʐʔʀʍʏɲʏɲɿʉʌɲʏʊʏʉɲʌʖɲʀʉ
ɸʄʄɻʆɿʍʏɿʃʊʏɸʀʖʉʎʃɲɿʉɿ
ʄɿʅɸʆɿʃɹʎɸɶʃɲʏɲʍʏɳʍɸɿʎʏɻʎ
ɲʌʖɲʀɲʎʋʊʄɻʎ
Ⱥɹʍɻͨɀʋʌɸʇʀɺɲͩ
ɉ͘Ȱ͘ȰͬɌϬϯϭͬϭϵϵϱϰͬϮϲϬϭͬϮϯ-7-ϭϵϳϳ;Ɍ͘ȵ͘Ⱦ͘ϴϲϲͬȲʚͬϭϮ-9-1977)
ɉɅɅȵͬɌϬϮͬϴϮϴͬϭϰͬϮϱ-2-ϭϵϴϬ;ɌȵȾϯϲϲͬȲʚͬϭϭ-4-1980)
ɀɲʌɲɽʙʆʉʎ-Ɂɹɲʎɀɳʃʌɻʎ
ȵʇɲɿʌɸʀʏɲɿʏʉʏʅɼʅɲʏɻʎ
ʋɲʌɲʄʀɲʎʏɻʎɁɹɲʎɀɳʃʌɻʎ
ɲʆɲʏʉʄɿʃɳʏɻʎȷʙʆɻʎȰʚ
ɲʋʉʄʑʏʉʐʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͕ʏʉʐ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐ
ɀʋʌɸʇʀɺɲʎɁ͘ɀɳʃʌɻʎ
ɉȰϮϱϲϲϲͬϵϴϰͬϯϬ-5-ϭϵϱϳɌȵȾϭϴϰͬȲͬϴ-7-ϭϵϱϳ;ɌȵȾϮϲϱͬȲʚͬϭ-10-1957)
Ɉʉʏʅɼʅɲʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎʏɻʎ
Ɂɹɲʎɀɳʃʌɻʎɸʆʏʊʎʏʉʐ
ʃɻʌʐɶʅɹʆʉʐɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑ
ʖʙʌʉʐɁɸʉʄɿɽɿʃʉʑɃɿʃɿʍʅʉʑ
Ɂɹɲʎɀɳʃʌɻʎʆʊʏɿɲʏɻʎʉɷʉʑ
ȴɻʅ͘ȿɸɿɴɲɷɿʆʉʑʃɲɿɴʊʌɸɿɲ
ʏɻʎʉɷʉʑɍɸɿʅɳʌʌɲʎ
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ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ȿɲʐʌʀʉʐ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ȴɼʅʉʐɀɲʌɲɽʙʆɲ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ȴɼʅʉʎɀɲʌɲɽʙʆɲ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ȴɼʅʉʎɇɲʌʘʆɿʃʉʑ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ȴɼʅʉʎɇʋɳʏʘʆȰɈɈȻȾȸɇ
Ȱʌʏɹʅɿɷɲʎ;ȴ͘ȵ͘
ȰʌʏɹʅɿɷɲʎͿ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ȴɼʅʉʎ
ȰɈɈȻȾȸɇ
ȿɲʐʌɸʘʏɿʃɼʎ

Ɉʉʏʅɼʅɲʆʊʏɿɲʏʉʐʊʌʅʉʐ
Ȱʍɻʅɳʃɻʍɸɳʅɸʍɻɶɸɿʏʆʀɲʍɻ
ʅɸʏʉʆʋɸʌɿʔʌɲɶʅɹʆʉ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʖʙʌʉ
Ɉʉɲʃʌʘʏɼʌɿɷʐʏɿʃɳʏʉʐ
ʃʊʄʋʉʐʏʘʆȿɸɶʌɸʆʙʆ
Ƀʋɸʌɿɴɳʄʄʘʆʖʙʌʉʎʏʉʐ
ɀɿʃʌʉʑȻɸʌʉʑʏɻʎɅɲʌɲʄʀɲʎ͕
ɲʋʊʏʉʆʊʏɿʉʊʌɿʉʏʉʐ
ʃɻʌʐɶʅɹʆʉʐɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑ
ʖʙʌʉʐʏʉʐɿɸʌʉʑʏɻʎ
ɈɲʐʌʉʋʊʄʉʐȰʌʏɹʅɿɷʉʎɹʘʎ
ʏɻʆʉɷʊɇɲʄɲʅʀʆʉʎ
Ɉʉʏʅɼʅɲʏɻʎɍɸʌʍʉʆɼʍʉʐ
Ⱦʐʆʊʍʉʐʌɲʎȴɼʅʉʐ
ɀɲʌɲɽʙʆʉʎ
Ɉʉʏʅɼʅɲʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎʏʉʐ
Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃʉʑɇʐʆɸʏɲɿʌɿʍʅʉʑ
ȴɿʃɲʍʏʙʆʃɲɿȵɿʍɲɶɶɸʄɹʘʆ
ȵʄʄɳɷʉʎȴ͘ɀɲʌɲɽʙʆɲ͕ʆʊʏɿɲ
ʏɻʎʍʐʅɴʉʄɼʎʏʘʆʉɷʙʆɲʌ͘ϴ
ʃɲɿɲʌ͘ϵʏʉʐɃɿʃ͘ɇʐʆ͘ʄʊɶʘ
ʉʌɲʏʙʆɲʌʖɲɿʉʏɼʏʘʆ
ɇʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼȺʉʌɿʃʉʑ͕ʏʉȲȰ
ʏʅɼʅɲʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɿʎɺʙʆɸʎȰʚʃɲɿȲ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐ
Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑɍʙʌʉʐ
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϬϮͬϲϲ90/376/21-11-ϵϰ;ɌȵȾϵϮϳͬȲʚͬϭϰ-12-1994)

ɌȵȾϲϬͬȰȰɅͬϭϯ͘ϰ͘ϮϬϭϲ

ɌȵȾϴϱϮͬȲͬϭϵϴϬ
ɌȵȾϭϳϱͬȰȰɅͬϮϬϭϱ
ɌȵȾϮϲϱͬȲͬϭ957

ɌȵȾϴϱϮͬȲͬϭϵϴϬ
ɌȵȾϭϳϱͬȰȰɅͬϮϬϭϱ
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ɇʋɹʏʍɸʎ

Ⱥʉʌɿʃʉʑȿɲʐʌʀʉʐ
ȸʖɸʌʍʊʆɻʍʉʎɃʇʐɶʊʆʉ
Ⱦɲʌɲɴɳʃɿʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɻ
ȷʙʆɻȰʚɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɇʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɇʉʐʆʀʉʐ͕
ʏʉʏʅɼʅɲʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɻɺʙʆɻȰϴ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐ
ȸʖɸʌʍʊʆɻʍʉʎʏʉʐȰɶ͘
Ɂɿʃʉʄɳʉʐʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɻ
ȷʙʆɻȰϮϮɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
ɁɼʍʉʎɅɳʏʌʉʃʄʉʎɼ
ȳɲʁɷʉʐʌʉʆɼʍɿ͕ȷʙʆɻȰϯϬ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ɉʉʏʅɼʅɲʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎʋʉʐ
ɸʃʏɸʀʆɸʏɲɿʆʉʏʀʘʎʏɻʎ
ʍʐʅɴʉʄɼʎʏɻʎȿɸʘʔ͘
Ⱦɲʄʐɴʀʘʆ-Ȱʆɲɴʑʍʍʉʐʅɸʏɻ
ȿɸʘʔ͘Ȱɽɻʆʙʆʹɇʉʐʆʀʉʐʃɲɿ
ɹʆɲʆʏɿʏɻʎʆɻʍʀɷʉʎ
ȾʉʐʄʉʐʌɳʎʍɸʅɼʃʉʎϳϬʅ͘
ȸʋɲʌɲʄʀɲʏɻʎȰɶʀɲʎ
ɀɲʌʀʆɲʎʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿɸʆʏʊʎ
ʏʉʐʃʐʌɻɶʅɹʆʉʐ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐȰɶʀɲʎ
ɀɲʌʀʆɲʎ
ɀɿʃʌɼʃɲɿɀɸɶɳʄɻȷʘɶɸʌɿɳ
ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȲϭͬɌϮϳͬȾȸɆͬϲϯϬϱϯͬϮϮϲϱʋ͘ɹ͘;ɌȵȾϮϲͬȲͬϮϱ-1-1999)

ɉɅɅɃɈͬȳȴȰɅȾͬȰɆɍͬȰϭͬɌϬϮͬϱϳϮϱϳͬϮϳϭϮͬϱ͘ϴ͘ϮϬϭϬɉȰ;ɌȵȾϯϱϳͬȰȰɅͬϲ͘ϵ͘ϮϬϭϬͿ

ɉ͘Ȱ͘ɉɅɃɅȰȻȺͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈɅȾȰɍɀȰȵͬɌϱϳͬ
177734/105727/9022/2609/29-6-ϮϬϭϱ;ɌȵȾϭϳϱͬȰ͘Ȱ͘Ʌͬ͘ϭ9-8-2015)

ɉȰȰϭͬɌϮͬϳϭϵͬϮϱ;ɌȵȾϮϵϬͬȲͬϯϬ-5-1983)
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϬϮͬϲϭϭϮϲͬϯϰϬϳͬϭϰ-12-ϭϵϵϱ;ɌȵȾϭϬϳϬͬȲͬϮϵ-12-1995)

ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϬϮͬϲϭϭ26/3407/14-12-ϭϵϵϱ;ɌȵȾϭϬϳϬͬȲʚͬϮϵ-12-1995)

ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϬϮͬϲϭϭϮϲͬϯϰϬϳͬϭϰ-12-ϭϵϵϱ;ɌȵȾϭϬϳϬͬȲʚͬϮϵ-12-1995)

ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϬϮͬϮϮϬϱϮͬϭϬϰϳͬϳ-5-ϭϵϵϲ;ɌȵȾϱϲϮͬȲʚͬϭϭ-7-1996)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ȴɉɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ Ⱦʌʘʋʀɲʎ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ɇɲʌʘʆɿʃʉʑ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ȿɲʐʌʀʉʐ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ɇʉʐʆʀʉʐ
ȰɈɈȻȾȸɇ

ȰɁȰɈɃȿȻȾȸɇ ȿɲʐʌʀʉʐ
ȰɈɈȻȾȸɇ
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Ⱦʉʌɿʆɽʀʘʆ

Ȱɶ͘Ⱥɸʉɷʙʌʘʆȿʉʐʏʌɲʃʀʉʐ

ȾɃɆȻɁȺɃɉ

ȾɃɆȻɁȺɃɉ

ȰɈɈȻȾȸɇ͕
ɅȵȻɆȰȻɏɇΘ
ɁȸɇɏɁ
ȴɉɈȻȾȸɇ
Ȱʀɶɿʆɲʎ
ȰɈɈȻȾȸɇ͕
ɅȵȻɆȰȻɏɇȾȰȻ
ɁȸɇɏɁ
ȾɃɆȻɁȺȻȰɇ
Ⱦʉʌɿʆɽʀʘʆ
ɉɅɅɃɈͬȳȴȰɅȾͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϭϬϬϯϲϬͬϰϯϬϭʋ͘ɸ͘;ɌȵȾϱϯͬϮϰ͘ϬϮ͘ϮϬϭϮͿ

ɅɲʌɲʄʀɲȾɸɶʖʌɸʙʆ
ȴɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻ
ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʏoʐʏʅɼʅɲʏʉʎ
ʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎɲʋʊʏʉɴʊʌɸɿʉ
ʅʙʄʉɹʘʎϭϬϬʅ͘ʆʊʏɿɲʏʉʐɁ͘
ʅʙʄʉʐ
Ʌɲʌɲʄʀɲȿɸʖɲʀʉʐ
ȴɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻ
ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʍʏʉʏʅɼʅɲʋʉʐ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿɲʃʌɿɴʙʎ
ɹʅʋʌʉʍɽɸʆ;ȲͬȲȰͿʏʉʐ
ʋɸʌɿʔʌɲɶʅɹʆʉʐ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐʏʉʐ
ɲʌʖɲʀʉʐʄɿʅɲʆɿʉʑʏʉʐ
ȿɸʖɲʀʉʐ
ȸʌɲʀʉɅɸʌɲʖʙʌɲʎ;ȴɸʆ
ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ
ʏɻʎʅɿʃʌɼʎʋɲʌɲʄʀɲʎʍʏʉ
Ȱʃʌʘʏɼʌɿɀɲɶʃʄɲɴɿ͕ʊʋʉʐ
ɴʌʀʍʃɸʏɲɿ ʏʉɿɸʌʊʏɻʎȹʌɲʎ
;ɸʆʏʊʎʏɻʎɺʙʆɻʎȰ

ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭϭͬɌϰϯͬϮϵϵϲϭͬϭϱϰϯͬϵ-7-ϭϵϵϭ;ɌȵȾϱϴϵͬȲͬϮϵ-7-1991)
ɉɅȰȻȺɅȰͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈȰɍͬɌϰϯͬϭϯϴϲϱϰͬϰϮϰϮϴͬϴϭϭϲͬϲϬϮϴͬϮϲ-2-2013
;ɌȵȾϳϳͬȰȰɅͬϭϰ-3-2013)
ɉɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈȰɍͬɌϰϯͬϮϭϰϬϭϲͬϭϭϱϰϵϭͬϭϰϬϳϱͬϲϰϴϬͬϭϭ-11-2013
;ɌȵȾϰϭϰͬȰȰɅͬϮϮ-11-2015)

ɉȰϭϱϳϵϰͬϭϵ-12-ϭϵϲϭ;ɌȵȾϯϱͬȲͬϮ-2-1962)
ɉȰϭϬϴϵϱͬϴ-1-ϭϵϲϱ;ɌȵȾϭϬϰͬȲͬϯ-2-1965)
ɉȰϮϭϱ85/13-1-ϭϵϲϲ;ɌȵȾϲϬͬȲͬϱ-2-1966)
ɉɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈȰɍͬɌϰϯͬϮϰϮϯϱϮͬϭϯϭϯϭϴͬϭϱϳϴϮͬϳϬϰϯͬϭϭ-11-2013
;ɌȵȾϰϲϬͬȰȰɅͬϭϴ-12-2013)

ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϱϭϭϮϲͬϮϳϭϵͬϮϬ-12-ϭϵϵϰ;ɌȵȾϵͬȲʚͬϭϯ-01-1995),
ɉɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬɈȰɍͬɌϮϲͬϱϯϭϮϬͬϮϬϴϴ2/2310/877/18-03-ϮϬϭϰ;ɌȵȾϭϭϱͬȰȰɅͬϵ04-2014

Ʌɸʌɿʉʖɼʏʉʐʊʌʅʉʐɴʊʌɸɿɲ
ʏʉʐʄʊʔʉʐʏɻʎȾʉʄʙʆɲʎ
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ɀʉʆɸʅɴɲʍɿɳʎ
ȵʐʌʙʏɲ

ȵʄɲʔʉʆɼʍʉʐ

ɇɳʅʉʐ

Ȼʃɲʌʀɲʎ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ
ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ɇȰɀɃɉΘ
ȻȾȰɆȻȰɇ

ɇȰɀɃɉΘ
ȻȾȰɆȻȰɇ
ɇȰɀɃɉΘ
ȻȾȰɆȻȰɇ
ɇȰɀɃɉΘ
ȻȾȰɆȻȰɇ

ȷȰȾɉɁȺɃɉ

ɀʉʆɸʅɴɲʍɿɳʎ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ȷɲʃʑʆɽʉʐ

ɇɳʅʉʐ

Ȼʃɲʌʀɲʎ

Ȱʆ͘ɀɳʆɻʎ

ȿȰȾɏɁȻȰɇ

ɉȰϵϯϵϲͬϮϰ͘ϴ͘ϭϵϲϯ;ɌȵȾϰϬϴͬȲͬϭϴ-9-1963)
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍ͘ȰϭͬɌϬϱϮϮϭϱϰͬϭϮϬϯͬϭϮ͘ϱ͘ϭϵϵϵ;ɌȵȾϵϵϮͬȲͬϮϳ-5-1999)
ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϱͬϰϰϮϲͬϮϯϯϴͬϳ-11-ϵϭ;ɌȵȾϴϵϵͬȲͬϳ-10-91)

Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎɍʙʌʉʎ
Ⱥɸʌʅʙʆ͕ʍʏʉɅʐɽɲɶʊʌɸɿʉ
ɇɳʅʉʐ
ȰʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎʖʙʌʉʎɁɲ͕
ʍʏɿʎɆɳʖɸʎȻʃɲʌʀɲʎ
Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎʖʙʌʉʎ
ȴʌɲʃɳʆʉʐȻʃɲʌʀɲʎ
Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎɍʙʌʉʎ
ȸʌɲʀʉʐ͕ʍʏʉɅʐɽɲɶʊʌɸɿʉ
ɇɳʅʉʐ
ɅɸʌɿʉʖɼȰʌɶɳʍɿ;ɸʆɸʏɿʃʊʎ
ʋʑʌɶʉʎʃɲɿɻʃʌɼʆɻ
ȴʉʅɸʆɸɶʀʆɻͿ

ɉ͘Ȱ͘ϱϬϯϬϯͬϮϯϬϰͬϭϭ͘ϲ͘ϭϵϱϲ;ɌȵȾϭϭϯͬȲͬϭϵ͘ϲ͘ϭϵϱϲͿ

ɉɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈȰɍͬɌϰϯͬϮϰϬϴϯϵͬϭϰϭϰϴϬͬϭϱϯϲϵͬϱϵϭϴͬϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ͕;ɌȵȾ
ȰȰɅͬϯϱϮͬϮϬϭϰͿUNESCO ɸɶɶʌɲʔɼϭϵϵϮ

ɉ͘Ȱ͘ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϭͬϱϭϵϰϲͬϮϰϵϯͬϮϳ͘ϭϮ͘ϭϵϵϬ;ɌȵȾϯϰͬȲͬϮϴ͘ϭ͘ϭϵϵϭͿ

ɉ͘Ȱ͘ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϭͬϯϲϰϯϬͬϭϭϵϮͬϭϰ͘Ϭϳ͘ϭϵϴϯ;ɌȵȾϱϬϰͬȲͬϯϭ͘ϴ͘ϭϵϴϯͿ

ɉɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈȰɍͬɌϰϯͬϮϰϬϴϯϵͬϭϰϭϰϴϬͬϭϱϯϲϵͬϱϵϭϴͬϭϲ͘ϭϬ͘ϮϬϭϰ;ɌȵȾ
ȰȰɅͬϯϱϮͬϮϬϭϰͿUNESCO ɸɶɶʌɲʔɼϭϵϵϮ

Ʌɲʌɲʄʀɲȵʋɿɷɲʑʌʉʐ
ȿɿʅɻʌɳʎ͕ʃɲʏɳʏʉʏʅɼʅɲʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɲʊʌɿɲʏɻʎȷʙʆɻʎ
ȰʚɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ
Ʌʄʑʏʌɲ
ɉȰϭϭϳϬϳͬϭϰ-6-ϭϵϲϲ;ɌȵȾϰϮϵͬB/8-7-1966)
ȳʄʐʔɳɷɲɼȾɲʌɳɴɿ͕ɸʆʏʊʎʏɻʎ ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϬϱͬϯϲϯϴϵͬϮϯϮϯͬϯϬ͘ϳ͘ϭϵϵϵ;ɌȵȾϭϲϱϴͬȲͬϮϱ-8-1999)
ȷʙʆɻʎȰʚɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐ
Ȳɲʄʏɲʃʀʉʐ
Ʌʉʑʆʏɲ
ɉȰȰͬɌϯϭͬϰϳϭϬϰͬϱϯϴϵͬϵ͘ϭϭ͘ϭϵϳϲ͕;ɌȵȾϭϰϯϭͬȲͬϮϵ-11-1976)

ɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎͿ
ɅɲʌɲʄʀɲʏʉʐɄʌʅʉʐȴɿʌʉʑ
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Ȱʋʉʃʉʌʙʆʉʐ

Ȱʋʉʃʉʌʙʆʉʐ

Ȱʋʉʃʉʌʙʆʉʐ

ɍɲʆʀʘʆ
ȴȵɁɹɲʎȾʐɷʘʆʀɲʎ

ɍɲʆʀʘʆ
ȴȵɁɹɲʎȾʐɷʘʆʀɲʎ

Ⱦɲʆʏɳʆʉʐ- ɇɸʄʀʆʉʐ

Ⱦɲʆʏɳʆʉʐ- ɇɸʄʀʆʉʐ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɉ͘Ȱ͘ϮϭϮϮϬͬϭϬ-3-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϱϮϳͬȲͬϮϰ-8-1967),
ɉ͘Ȱ͘ȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϴϬϳϱͬϰϳϮͬϭϲ-1-ϭϵϵϳ;ɌȵȾϭϵϳͬȲͬϭϳ-3-1997).

ɉ͘Ȱ͘ϮϭϮϮϬͬϭϬ-8-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϱϮϳͬȲͬϮϰ-8-1967),
ɉ͘Ȱ͘ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϯϱϳϯϲͬϭϰϴϴͬϮϮ-8-Ϯϵϴϵ;ɌȵȾϴϳϵͬȲͬϭϵϴϵͿ

ɉɅɅɃͬȳȴȰɅȾͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϲϲϳϳϲͬϯϯϴϮͬϭϭ-08-ϮϬϬϱ;ɌȵȾϭϮϯϲͬȲʚͬϭ-09-2005)

ɉ͘Ȱ͘zɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈȰɍͬɌϰϯͬϴϱϯϴϭͬϰϮϰϯϲͬϱϴϳϯͬϮϵϬϱ;ɌȵȾ
ϮϵϴͬȰȰɅͬϮϮ-8-2013)

ɉ͘Ȱ͘ɉɅɅɃͬȳȴȰɅȾͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϱϭϰϮϭͬϮϮϲϵͬϮϴ-08-ϮϬϬϴ;ɌȵȾϯϵϭͬȰ͘Ȱ͘Ʌͬ͘ϱ-092008)

Ʌɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼͨȿɿʅʆɳʃɿͩ͘ ɉ͘Ȱ͘ϮϭϮϮϬͬϭϬ-3-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϱϮϳͬȲͬϮϰ-8-1967),

Ʌɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼ
ͨɇʉʑɶɿɲʎ͕ͩʏʉʏʅɼʅɲʋʉʐ
ɸʅʋʀʋʏɸɿɸʆʏʊʎʏɻʎȷʙʆɻʎȰ͛
ȰʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃɼʎɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎ͘

ɅɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼͨɎɲɽʀͩ͘

Ɉʉɲʆɲʏʉʄɿʃʊʏʅɼʅɲʏɻʎ
ʋɲʌɳʃʏɿɲʎʋɸʌɿʉʖɼʎ
ȴʌɲʅʀʘʆ
Ʌɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼɽɹʍɻʎ
ͨȾʐɲʆɼɲʃʏɼͩȾɲʄʐɴʙʆ͕ʅɸ
ɸʇɲʀʌɸʍɻʏʉʏʅɼʅɲʃɲʏɳ
ʅɼʃʉʎʏʉʐɴʊʌɸɿʉʐʅɸʏʙʋʉʐ
ʏʉʐʇɸʆʉɷʉʖɸʀʉʐ «Kiani
ĞĂĐŚZĞƐŽƌƚ͕ͩɸʑʌʉʐʎϴϬʅ͘
;Ȱ-ȴͿ
Ɉɲʏʅɼʅɲʏɲʏʘʆɷʑʉʊʌʅʘʆ
ʋʉʐʋʄɲɿʍɿʙʆʉʐʆʏɻɷʐʏɿʃɼ
ʖɸʌʍʊʆɻʍʉʏʘʆȰɶʀʘʆ
Ȱʋʉʍʏʊʄʘʆ͘

ɅɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼͨȾɸʌɳʎͩ
Ⱦɲʄʐɴʙʆ͘
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ȴ͘ȵ͘Ȱʃʌʘʏɻʌʀʉʐ͕
ȴɼʅʉʐɍɲʆʀʘʆ

ȴ͘ȵ͘Ȱʃʌʘʏɻʌʀʉʐ͕
ȴɼʅʉʐɍɲʆʀʘʆ

ȴ͘ȵ͘Ȱʃʌʘʏɻʌʀʉʐ͕
ȴɼʅʉʐɍɲʆʀʘʆ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɉ͘Ȱ͘ȰͬɌϯϭͬϯϲϴϱϮͬϮϵϰϮͬϭϮ-10-ϭϵϳϯ;ɌȵȾϭϮϰϮͬȲͬϭϲ-10-1973)

ȵʆɸʏɿʃʊʉʖʐʌʊɌȵȾϭϭϵͬȲͬϱ-3-93.

ɉ͘Ȱ͘ϮϭϮϮϬͬϭϬ-3-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϱϮϳͬȲͬϮϰ-8-ϭϵϲϳͿ͕ɉ͘Ȱ͘ȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϱϱϰϱͬϮϲϭͬϭ-2Ʌɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼ
ϭϵϵϲ;ɌȵȾϭϬϱͬȲͬϮϮ-2-1996)
ͨɀɲʌɳɽɿͩ
;ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ
ʏʉʐʏʅɼʅɲʏʉʎʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎ
;ɲʆɲʏʉʄɿʃɼʎʃɲɿɷʐʏɿʃɼʎͿ͕
ʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɻȷʙʆɻȲϭ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎʏʉʐ
ɲʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʉʑʖʙʌʉʐ͕ɲʄʄɳ
ɷɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻ
ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʏʉʐɲʆɲʏʉʄɿʃʉʑ

Ʌɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼ
ͨȿʉʐʏʌɳʃɿͩ
;ɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ
ʏɻʎɲʅʅʙɷʉʐʎɲʃʏɼʎʊʖɿʏɻʎ
ȲʌɲʖʙɷʉʐʎͿ
Ʌɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼʍʏʉ
ɇʏɲʐʌʊ- Ʌɲʖɿɳȱʅʅʉʎ
;ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻ
ʍʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʉʐɇʏɲʐʌʉʑ͕
ʅɸɸʇɲʀʌɸʍɻʏɻʆʋɸʌɿʉʖɼʏʘʆ
ɸʆɸʏɿʃʙʆʄɲʏʉʅɸʀʘʆʍʏɻ
ɽɹʍɻɈʌɲʖɼʄɿ͕ʍɸʊʄɻʏɻ
ɴʊʌɸɿɲɲʃʏɼʏʉʐʊʌʅʉʐ
ɈʌɲʖɼʄɿʃɲɿʍɸɲʃʏʀʆɲϭϬϬʅ͘
ʋɸʌɿʅɸʏʌɿʃɳɲʋʚɲʐʏɳͿ

ɉɅɅɃɈͬȳȴȰɅȾͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϱϴϬϮϬͬϮϲϱϰ;ɌȵȾϮϯϱͬϭϰ-9-2011)
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Ⱦɿʍɳʅʉʐ

Ⱦɿʍɳʅʉʐ

Ⱦɿʍɳʅʉʐ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

ɍȰɁȻɏɁ

Ʌɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼ
ȳʌɲʅɴʉʑʍɲʎʹ Ⱥɹʍɻ
ͨɈʌɳʖɻʄɲʎͩ͘
Ȱʃʌʘʏɼʌɿʉʏɻʎȳʌɲʅɴʉʑʍɲʎ
ʍʏɿʎɽɹʍɸɿʎͨɈɻɶɳʆɿͩʃɲɿͨ
Ⱦɲʏʍʉʑʆɿͩ

Ʌɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼ
Ɍɲʄɳʍɲʌʆɲʎ- ȺɹʍɻͨȰɶʀɲ
Ʌɲʌɲʍʃɸʐɼͩ͘;ȵʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻ
ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʘʎʋʌʉʎʏʉ
ʏʅɼʅɲʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɻ
ȷʙʆɻȲ͛͘ȴɸʆɸʋɿʏʌɹʋɸʏɲɿɻ
ʋɲʌɲʖʙʌɻʍɻʘʎʋʌʉʎʏʉ
ʏʅɼʅɲʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɻ
ȷʙʆɻȰʚͩ͘

ʏʅɼʅɲʏʉʎʋʉʐɸʅʋʀʋʏɸɿʍʏɻ
ȷʙʆɻȰϭɲʋʊʄʐʏɻʎ
ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎͿ

ȲͿȱɶɿʉʎȳɸʙʌɶɿʉʎ͕ʍʏɻɁȰʋʄɸʐʌɳʍʏʉʄɸɶʊʅɸʆʉɈɻɶɳʆɿ͕ʋɳʆʘɲʃʌɿɴʙʎɲʋʊʏɻʆ
ʋɲʌɲʄʀɲʏʉʐɀʋɳʄʉʐ͘ɀʉʆʊʖʘʌɻɸʃʃʄɻʍʀɲʖʏɿʍʅɹʆɻʅɸɶʘʆɿʊʄɿɽʉʐʎɲʋʊ
ʗɲʅʅʀʏɻʋʉʄʄʉʀɲʋʊʏʉʐʎʉʋʉʀʉʐʎʔɹʌʉʐʆɲʌʖɲʀɸʎɸʋɿɶʌɲʔɹʎ͕ʀʍʘʎ

ȰͿ Ⱥɹʍɻ Ⱦɲʏʍʉʑʆɿ͘ Ƀɿʃʉɷʉʅɿʃɳ ʄɸʀʗɲʆɲ ʋɿɽɲʆɼʎ ʖʌʉʆʉʄʊɶɻʍɻʎ ʍʏɻʆ ʑʍʏɸʌɻ
ɸʆɸʏʉʃʌɲʏʀɲ͘ Ȳȴ ʏʘʆ ʃʏɿʍʅɳʏʘʆ  ʍɸ ɲʋʊʍʏɲʍɻ ϱϬ ʅ͘ ɲʋʊ ʏɻʆ ɲʃʏɼ͕
ɷɿɲʋɿʍʏʙɽɻʃɲʆ ʀʖʆɻ ʄɲʏʊʅɸʐʍɻʎ͕ ʋɿɽɲʆɼ ʑʋɲʌʇɻ ʄɲʏʉʅɸʀʉʐ ʅɸ ʋɿɽɲʆɼ ʖʌɼʍɻ
ʃɲʏɳ ʏɻʆ ʉɿʃʉɷʊʅɻʍɻ ʏʉʐ ʃɳʍʏʌʉʐ ʏɻʎ ɼʅɸʌɻʎ ȳʌɲʅɴʉʑʍɲʎ ʃɲɿ ʍʏɲ ʖʌʊʆɿɲ ʏɻʎ
ʏʉʐʌʃʉʃʌɲʏʀɲʎ͘

ɉ͘Ȱ͘ϮϭϮϮϬͬϭϬ-8-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϱϮϳͬȲͬϮϰ-8-67).

ɉ͘Ȱ͘ϯϴϴϴͬϮϭ-2-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϭϲϴͬȲͬϵ-3-ϭϵϲϳͿʃɲɿȰϭͬɌϮϱͬϲϭϮϭϰͬϯϮϮϴͬϮϬ-12ϭϵϵϰ;ɌȵȾϮϯͬȲͬϭϳ-1-1995)
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Ⱦɿʍɳʅʉʐ

ȰɶʀʉʐȲɲʍɿʄɸʀʉʐ͕
ɷɻʅʉʏɿʃɼɸʆʊʏɻʏɲ
ȿɳʅʋɻʎ

ȴɼʅʉʎȰɶʀʉʐ
Ȳɲʍɿʄɸʀʉʐ͕
ɷɻʅʉʏɿʃɼɸʆʊʏɻʏɲ
Ɍʉʀʆɿʃɲ
ȴɼʅʉʎ
ɀʐʄʉʋʉʏɳʅʉʐ

ȴɼʅʉʎ
ɀʐʄʉʋʉʏɳʅʉʐ

ȴɼʅʉʎ
ɀʐʄʉʋʉʏɳʅʉʐ
ȴɼʅʉʎ
ɀʐʄʉʋʉʏɳʅʉʐ
ȴɼʅʉʎ

ɍȰɁȻɏɁ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɍɳʌɲʃɲʎ

Ⱦɲʏɸɴɲʏɼ

Ⱦɲʄʊɍʘʌɳʔɿ

Ʌɹʌɲȳɲʄɼʆʉɿ

Ȱʄʅʐʌʀɷɲɇɿʍʙʆ

ȿʀʅʆɻɅʌɹɴɸʄɻ

ȴʐʏɿʃʊʏʅɼʅɲʏɻʎʋɲʌɲʄʀɲʎ
ͨɀɲʑʌʉʎɀʙʄʉʎͩ
Ⱦɸʌɲʅɹ

Ʌɲʌɳʃʏɿɲʋɸʌɿʉʖɼ
ȳʌɲʅɴʉʑʍɲʎȺɹʍɻͨȲɿɶʄɿɳͩ

Ⱦɲʏɳʄʉɿʋɲɀɿʆʘʁʃʉʑʉɿʃɿʍʅʉʑ

Ⱦɲʏɳʄʉɿʋɲɀɿʆʘʁʃʉʑʉɿʃɿʍʅʉʑ

ɌȵȾϭϮϲͬϭϳ-4-2014.

ɉȰɉɅɅɃͬȳȴȰɅȾͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϵϯϭϭϳͬϱϮϲϮͬϵ-12-ϮϬϬϰ;ɌȵȾϭϵϭϱͬȲʚͬϮϰ-122004)

ɉȰɉɅɅȵͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϲϴϱϬϲͬϮϯϰϵͬϱ-11-ϭϵϴϮ;ɌȵȾϮϵϬͬȲͬϯϬ-5-83)
ɉɅɅɃȰͬȳȴȰɅȾͬȴȻɅȾȰͬɈȰɍͬɌϰϯͬϵϰϱϳϵͬϰϳϰϮϯͬϲϱϬϲͬϯ158
;ɌȵȾϯϱϴͬȰȰɅͬϭϬ-10-2013)

ɉȰϮϭϮϮϬͬϭϬ-8-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϱϮϳͬȲͬϮϰ-8-1967),
ɉȰȰͬɌ31/36852/2942/12-10-ϭϵϳϯ;ɌȵȾϭϮϰϮͬȲͬϭϲ-10-1973),
ɉȰȰϭͬɌϮϭͬϱϴϰϯϰͬϮϵϯϴͬϭϲ-11-ϭϵϳϵ;ɌȵȾϮϬϵͬȲͬϮϵ-9-1980),

ɉȰϮϭϮϮϬͬϭϬ-8-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϱϮϳͬȲͬϮϰ-8-67),
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϲϱϭϱϮͬϮϴϲϴͬϮϭ-12-ϭϵϵϯ;ɌȵȾϳϴͬȲͬϳ-2-94)
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϲϱϭϱϮͬϮϴϲϴͬϮϭ-12-ϭϵϵϯ;ɌȵȾϲϮϵͬȲͬϮϮ-8-94)

ɉ͘Ȱ͘ϯϴϴϴͬϮϭ-2-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϭϲϴͬȲͬϵ-3-1967)

ɲʆɲɽɻʅɲʏɿʃɹʎɼʗɻʔʀʍʅɲʏɲʏʘʆʋʊʄɸʘʆɌɲʄɳʍɲʌʆɲʎɼɅʉʄʐʌɼʆɿɲʎ͘
ɉ͘Ȱ͘ɉɅɅɃɈͬȳȴȰɅͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϳϲϲϭϮͬϯϰϱϭͬϵ-8-ϮϬϭϭ;ɌȵȾϮϰϬͬȰȰɅͬϮϭ-92011)
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ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

Ⱦɿʍɳʅʉʐ

ɍȰɁȻɏɁ
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ȴɼʅʉʎ
ɀʐʄʉʋʉʏɳʅʉʐ

Ɇɸɽʑʅʆʉʐ
Ɇɸɽʑʅʆʉʐ

ȳʊʌʏʐʆɲʎ

Ɍɲɿʍʏʉʑ

Ɍɲɿʍʏʉʑ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ
ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ȸɆȰȾȿȵȻɃɉ

ɀʐʄʉʋʉʏɳʅʉʐ
ȴɼʅʉʎȰɶʀʉʐ
Ȳɲʍɿʄɸʀʉʐ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

ɆȵȺɉɀɁɃɉ

Ȱɶɿʉʔɳʌɲɶɶʉ

Ⱦʉʅʅʊʎ

Ɉʌʐʋɻʏɼ ȴɼʅʉʐȳʊʌʏʐʆɲʎ

Ʌɲʌɲʄʀɲɇʔɲʃɲʃʀʉʐ
Ʌɲʌɲʄʀɲɇʏɲʐʌʘʅɹʆʉʐ

Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎʖʙʌʉʎ
Ɇʉɷɳʃɿʆʉ͕ɸʆʏʊʎʏʘʆʉʌʀʘʆ
ʏʘʆȷʘʆʙʆȰʚʃɲɿȲʚ
Ʌʌʉʍʏɲʍʀɲʎʃɲɿʏʘʆʊʅʉʌʘʆ
ʍɸɲʐʏɹʎʏʅɻʅɳʏʘʆ͕ʍɸʅɼʃʉʎ
ʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆϭϬϬʅɹʏʌʘʆ͕
ʄʊɶʘɳʅɸʍɻʎʉʋʏɿʃɼʎ
ɸʋɲʔɼʎʅɸʏʉʖʙʌʉ͘
Ȱʌʖɲɿʉʄʉɶɿʃʊʎʖʙʌʉʎɀʋɲʄʀ
;ɸʆʏʊʎʏʘʆʉʌʀʘʆʏʘʆȷʘʆʙʆ
ȰʚʃɲɿȲʚɅʌʉʍʏɲʍʀɲʎͿ͘

ȰʍʃɻʏɲʌɿɳȲʐɺɲʆʏɿʆɼʎʋɸʌɿʊɷʉʐʃɲɿʉɿɸʌʊʎʆɲʊʎȰɶʀʉʐȰʆʏʘʆʀʉʐʏʉʐϭϰ ʉʐ ɲɿ͘

ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϰϬϮϲϲͬϮϲϬϳͬϮ-9-ϭϵϵϵ;ɌȵȾϭϴϯϰͬȲͬϰ-10-1999)
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϯͬϴϲϰϮͬϰϬϱͬϮϮ-2-ϮϬϬϬ;ɌȵȾϮϳϳͬȲͬϮϬϬϬͿ

ɉȰϮϭϮϮϬͬϭϬ-8-ϭϵϲϳ;ɌȵȾϱϮϳͬȲͬϮϰ-8-67),
ɉȰȰͬɌϯϭͬϯϲϴϱ2/2942/12-10-ϭϵϳϯ;ɌȵȾϭϮϰϮͬȲͬϭϲ-10-73),
ɉȰɉɅɅȵͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϲϳϵϳϱͬϮϯϮϲͬϱ-11-ϭϵϴϭ;ɌȵȾϮϵϵͬȲͬϯϭ-5-83),
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȲϭͬɌϮϱͬϭϮϵϬϭͬϳϭϱͬϭϱ-3-ϭϵϵϱ;ɌȵȾϮϲϯͬȲͬϳ-4-1995),
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȲϭͬɌϮϱͬϭϮϵϬϭͬϳϭϱͬϭϱ-3-ϭϵϵϱ;ɌȵȾϴϭϬͬȲͬϭϱ-9-95).
ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϲϰϵϰͬϯϭϱͬϴ͘Ϯ͘ϭϵϵϱɉȰ;ɌȵȾϭϯϮͬȲͬϮϳ͘Ϯ͘ϭϵϵϱͿ
ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϯϲϴϰϲͬϭϳϭϯͬϮϯ͘ϰ͘ϮϬϬϳɉȰ;ɌȵȾϭϳϵͬȰȰɅͬϵ͘ϱ͘ϮϬϬϳͿ͕
ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϴϬϰϲϭͬϰϬϭϯͬϮϴ͘ϴ͘ϮϬϬϳ;ɌȵȾϰϯϯͬȰȰɅͬϭϰ͘ϵ͘ϮϬϬϳͿ
ɉȰɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϰϯͬϰϭϯϬϭͬϭϴϯϰͬϮϵ-9-ϭϵϵϯ;ɌȵȾϴϬϱͬȲͬϲ-10-1993)

ɉɅɅɃͬȰɆɍͬȰϭͬɌϮϱͬϲϱϭϱϯͬϮϴϲϳͬϮϭ-12-ϭϵϵϯ;ɌȵȾϴϲͬȲͬϭϬ-2-1994)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2017
H Υπουργός
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
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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 Ανασυγκρότησης. 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 υποβάλλεται 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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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 συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις 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

*02011003003170016*

