
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

2 Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 
Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

3 Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 
για δανεισμό της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ) ποσού 10.000.000 €.

4 Έγκριση απόδοσης πλεονάσματος της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων οικο-
νομικού έτους 2016.

5 Απένταξη του συνόλου των συστημάτων Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών από το καθεστώς 
παρέκκλισης για την προμήθεια ηλεκτρικής 
ενέργειας από 01.01.2018 σύμφωνα με την από-
φαση 2014/536 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
την παράγραφο 1 του άρθρου 137Α/2017 του 
ν. 4001/2011.

6 Προσωρινή απαγόρευση θήρας της χήνας στην 
περιοχή της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του 
έλους Αρτζάν με κωδικό GR 1230005, στην περιο-
χή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Φ. 473/137/1082625/Σ.3410 (1)
Απονομή Ηθικής Αμοιβής σε Μ.Υ. του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

   Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62 του ν.3528/2007 

(ΦΕΚ: 26/09.02.2007, τ.Α').
β. Την Φ. 470/134/159695/Σ.9284/20-07-2017/ΑΣΔΥΣ/

ΔΜΠ/4.

γ. Τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου 
Πολιτικού Προσωπικού ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ (Αριθμ. Πρακτικού 
22/31.10.2017).

δ. Τη με αρ. πρωτ.:247372 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διορισμός Ειδι-
κού Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ 469/
ΥΟΟΔ/06-09-2016).

ε. Τη Φ.900/102/247412/Σ.560 «Μεταβίβαση Αρμοδι-
οτήτων Υπουργού Εθνικής Άμυνας στην Ειδική Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (ΦΕΚ: 2983/τ.Β΄/
16-09-2016),

στ. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται οι-
κονομική επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Απονέμουμε την ηθική αμοιβή του «ΕΠΑΙΝΟΥ», στον 
Μ.Υ. Πάρνο Γεώργιο του Τιμοθέου (AM: 23238), με βαθμό 
Γ' και κλάδου ΔΕ Τεχνικού/ Μηχανολογίας/Πρακτικός Μη-
χανικός, της δυνάμεως του 304 ΠΕΒ, διότι προέβη στην 
αποκατάσταση εκτεταμένων βλαβών του υδραυλικού 
δικτύου του εργοστασίου καθώς και του οικισμού «Ρή-
γας Φερραίος» που είχαν δημιουργηθεί τον περασμένο 
Ιανουάριο λόγω παγετού, εργαζόμενος εθελοντικά πέραν 
του ωραρίου εργασίας του Σαββατοκύριακα και αργίες, 
κάτω από αντίξοες συνθήκες (θερμοκρασίες που άγγιζαν 
τους -12° C), σε εργασίες υπεράνω των γνώσεών του, επι-
δεικνύοντας αλληλεγγύη προς τους συναδέλφους του, 
εξοικονομώντας παράλληλα οικονομικούς πόρους για την 
υπηρεσία, χωρίς να ανασταλεί η λειτουργία παραγωγικών 
τμημάτων του εργοστασίου, αποσοβώντας ταυτόχρονα 
πιθανή καταστροφή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
μεγάλης αξίας ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με το υδραυ-
λικό δίκτυο, καθώς και την εκκένωση των διαμερισμάτων 
που κατοικούνταν από οικογένειες (ΣΟΑ).

2. Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλες τις Μονάδες-
Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2017

Η Ειδική Γραμματέας

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΛΕΩΝΙΔΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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    Αριθμ. Δ25/14/54872/331 (2)
Ειδική πιστοποίηση και ανανέωση πιστοποίησης 

Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέων παροχής υπηρεσιών Κοινω-

νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

β) Του άρθρου 9, του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') νόμος 
αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για 
εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων 
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, 
του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατά-
ξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση 
της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις.

γ) Της παρ. 3 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87Α') «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

δ) Των παρ.2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν.2646/1998 
(ΦΕΚ 236Α') «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινω-
νικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

ε) Των παρ. 1 και 2 εδ. δ' του άρθρου 7 του ν.3106/2003 
(ΦΕΚ 30Α') «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

στ) Της παρ.1 εδ. α' του άρθρου 3 του ν.3895/2010 
(ΦΕΚ 206Α') «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, 
οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

ζ) Του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29Α') «Μετο-
νομασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων».

2. Το π.δ. 134/2017 (ΦΕΚ 168/6-11-2017) «Οργανισμός 
Υπ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας».

3. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/27-1-2015) «Σύσταση .... 
Ασφαλίσεων».

4. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/23-9-2015) «Διορισμός 
Αντιπροέδρων.......Υφυπουργών».

5. Την με αρ. Υ28/ΦΕΚ 2168/Β΄/2015 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπλη-
ρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου».

6. Την υπ' αριθ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β') 
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης «Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, 
στο Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών 
Ενοτήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Το-
μέα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

7. Την κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α) των Υπουρ-
γείων Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης με αρ. Γ.Π. :Π(2)γ/οικ. 34029/22-3-2012 (ΦΕΚ 1163/
τ. Β/10-4-2012).

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

9. Τις εισηγήσεις των Περιφερειαρχών.
10. Το υπ' αρ.πρωτ. 9354/21-11-2017 έγγραφο του

Ε.Κ.Κ.Α που αφορά στην απόφαση του Δ.Σ για την Ειδική 
πιστοποίηση και ανανέωση Πιστοποίησης, Ν.Π.Ι.Δ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ως φορέων παροχής υπη-
ρεσιών κοινωνικής φροντίδας, αποφασίζουμε:

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης των κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ 
ως φορέων παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Κοινω-
νικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων -Συλλόγου 
Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη με διακριτικό τίτλο
«ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ» με έδρα στην Αθήνα.

• Κέντρο ειδικής εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανά-
γκες με διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με έδρα 
στην Ηλιούπολη.

Την Πιστοποίηση του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παρο-
χής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Κέντρο ειδικής εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές ανά-
γκες με διακριτικό τίτλο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες» με έδρα 
στην Ηλιούπολη.

Την Ανανέωση της Πιστοποίησης του κάτωθι Ν.Π.Ι.Δ ως 
φορέων παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνι-
κής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

• Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας και Χρονίων Πα-
θήσεων με διακριτικό τίτλο «Κωνσταντοπούλειος Οίκος 
Ευγηρίας» με έδρα στην Πάτρα.

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα,1 Δεκεμβρίου 2017 

Η Αναπληρώτρια Υπουργός 

ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Ι

     Αριθμ. 2/84993/0025 (3)
Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου 

προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) 

για δανεισμό της εταιρείας «Δημόσια Επιχείρηση 

Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ) ποσού 10.000.000 €.

   Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις:
(α) Του ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143/Α/12-7-1995) και ιδίως 

τα άρθρα 1,5 και 6.
(β) Του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/

28-6-2014).
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(γ) Του π.δ. 185/6-10-2009 «Ανασύσταση του Υπουρ-
γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί-
ας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009).

(δ) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Β/23-9-2015).

(ε) Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 (ΦΕΚ 2168/Β/
9-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Χουλιαράκη».

2. Την με αριθμ. FI 83.237/3-11-2015 Δανειακή Σύμβα-
ση (Finance Contract) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της εταιρείας «Δημόσια Επιχεί-
ρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (ΔΕΗ).

3. Το με αριθμ. ΓΔ/ΟΥ-1347/31-10-2017 έγγραφο της 
ΔΕΗ.

4. Την με αριθμ. 116/27-11-2014 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.

5. Το από 22/11/17 FAX της ΕΤΕπ.
6. Την με αριθμ. C(2016)5347 final/29-8-2016 απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).
7. Την με αριθμ. 23/30-11-2017 απόφαση της Διυ-

πουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του ν. 2322/1995, 
αποφασίζει:

Ι. Παρέχεται η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου στην 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (εφεξής ΕΤΕπ) για την 
κάλυψη δανείου ποσού 10.000.000 € της εταιρείας «Δημό-
σια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.» (εφεξής ΔΕΗ) σύμφωνα 
με την αριθμ. 83.237/3-11-2015 δανειακή σύμβαση.

Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση του έργου 
«Έργα Παραγωγής στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά» («PPC 
POWER PROJECTS ON GREEK ISLANDS/Β ).

Οι κυριότεροι οικονομικοί όροι του δανείου έχουν ως 
εξής :
Ποσό(€): 10.000.000
Ημερομηνία εκταμίευσης: 6/12/2017
Διάρκεια : 15 έτη
Περίοδος Χάριτος: 4 έτη
Επιτόκιο : Σταθερό, ίσο με 1,547% 

ετησίως
Πληρωμή τόκων: Σε 6-μηνη βάση στις 6/6 

και 6/12 κάθε έτους
Αποπληρωμή κεφαλαίου : Σε ετήσια βάση σε ισόπο-

σες δόσεις με 1η καταβολή 
στις 6/12/2021 και τελευ-
ταία στις 6/12/2032.

II. Με την απόφαση αυτή και κατά τα ειδικότερα ορι-
ζόμενα στη Σύμβαση Εγγύησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της ΕΤΕπ, το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται, 
σε περίπτωση κατάπτωσης, την καταβολή στην ΕΤΕπ των 

εκάστοτε οφειλόμενων και καταβλητέων από την ΔΕΗ 
ποσών, σύμφωνα με την ανωτέρω Δανειακή Σύμβαση.

Για τους σκοπούς της ως άνω καταβολής, η ΕΤΕπ, ενη-
μερώνει το Ελληνικό Δημόσιο, με επιστολή της απευθυ-
νόμενη στην αρμόδια Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων, 
Εγγυήσεων και Δανείων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους (εφεξής ΓΛΚ), αποστέλλοντας κατάσταση με 
ανάλυση της οφειλής και καλώντας το να προβεί σε εκ-
πλήρωση των υποχρεώσεών του ως εγγυητή.

Η ΔΕΗ, σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής, ενημερώ-
νει εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση προ διαστήματος 
10 εργάσιμων ημερών από την εκάστοτε καταληκτική 
ημερομηνία πληρωμής, το Ελληνικό Δημόσιο, με όμοια 
επιστολή, αιτούμενη την καταβολή από αυτό των οφει-
λόμενων ποσών. Το Ελληνικό Δημόσιο ακολούθως, με-
ριμνά για τη βεβαίωση των ως άνω ποσών από την αρ-
μόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
126 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει κάθε φορά. Η δια της 
παρούσης επιβαλλόμενη στην ΔΕΗ υποχρέωση ενημέ-
ρωσης, δεν επηρεάζει καθ' οιονδήποτε τρόπο την εγγυ-
ητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου έναντι της ΕΤΕπ.

III. Καθορίζουμε προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημο-
σίου 1,50% για την παρεχόμενη εγγύησή του, την οποία η 
ΔΕΗ θα καταβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα 
με την αριθμ. 2/9441/0025/23-01-2012 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών.

IV. Η ΕΤΕπ θα αποστείλει στην ανωτέρω Διεύθυνση του 
ΓΛΚ, θεωρημένο αντίγραφο της Σύμβασης Εγγύησης του Ελ-
ληνικού Δημοσίου για το δάνειο της ΔΕΗ ύψους 10.000.000 €.

V. Από τις διατάξεις της παρούσας δύναται να προκλη-
θεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε 
περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, 
το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε 10.000.000 € πλέον 
τόκων και εξόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ. 7047 (4)
Έγκριση απόδοσης πλεονάσματος της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων οι-

κονομικού έτους 2016.

   ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 

(Α' 204/2011), «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδι-
κας) - Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 
διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α' 98/2005).

3. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργεί-
ου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής 
Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπι-
κοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί-
ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α' 208/2016).

4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 
(Α' 210/2016).

5. Την υπ' αριθμ. Υ29/8-10-2015 π.δ. (Β' 2168/2015) 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2012 (Α' 216/2012) «Ορ-
γανισμός Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμ-
βάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)», όπως έχει τροποποιηθεί από το 
άρθρο 1 παρ. 1 του π.δ. 39/2013 (Α' 73/2013).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 122/2012 (Α' 215/2012), «Κα-
νονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)».

8. Τις διατάξεις του π.δ. 43/2013 (Α' 80/2013) «Κανονι-
σμός Οικονομικής Διαχείρισης της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)»

9. Την υπ' αριθμ. 87288/24.08.16 απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με θέμα: 
"Διορισμός Προέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ" (ΥΟΔΔ 454/2016).

10. Την υπ' αριθμ. 7070/14-10-2013 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα: 
«Διορισμός Αντιπροέδρου στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων» (ΥΟΔΔ 497/2013).

11. Την υπ' αριθμ. 121047/17-11-2016 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: "Διορι-
σμός Μελών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ)" (ΥΟΔΔ 631/2016).

12. Την υπ' αριθμ. 17ΕΣ/2017 (ΑΔΑ: 6Μ1ΜΟΞΤΒ-Ω0Ξ) 
απόφαση της Αρχής σχετικά με την έγκριση των οικο-
νομικών καταστάσεων οικ. Έτους 2016 και την έγκριση 
απόδοσης πλεονάσματος βάσει των στοιχείων των οι-
κονομικών καταστάσεων ως έσοδο του κρατικού προ-
ϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
παρ. 3 του ν. 4013/2011 (Α' 204/2011).

13. Την υπ' αρ. πρωτ. 5216/26.10.2016 απόφαση του 
Προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων με θέμα "Χορήγηση εξουσιοδότησης για 
υπογραφή εγγράφων "Με εντολή Προέδρου" στον Γενικό 
Διευθυντή και τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Ενιαί-
ας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων" (Β' 3628), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 5224/22.08.2017 
όμοια (Β' 2962).

14. Το γεγονός ότι ο Γενικός Διευθυντής της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, Θεόδωρος 
Σαρρής, κωλύεται.

15. Την υπ' αριθμ. 1851/16-03-2017 απόφαση του 
Προέδρου της Αρχής με θέμα: «Ορισμός και τοποθέ-
τηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων Νομικών Υπηρεσι-
ών, Συντονισμού και Ελέγχου, Βάσεων Δεδομένων και 
ΚΗΜΔΗΣ, Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». (ΑΔΑ: ΩΝ-
Ξ8ΟΞΤΒ-ΣΥΗ).

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, 
αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και του ΚΑΕ 
6429 "Πληρωμές λοιπών υποχρεώσεων της ΕΑΑΔΗΣΥ 
που δεν κατονομάζονται ειδικά", αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόδοση, σύμφωνα με την διάταξη 
του άρθρου 4 παρ. 3 του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), του 
80% του πλεονάσματος του οικονομικού έτους 2016, 
στο Υπουργείο Οικονομικών, ως έσοδο του κρατικού 
προϋπολογισμού (ΚΑΕ 3829).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Οι Υπουργοί

Οικονομίας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

     Αριθμ. απόφ. 908/2017 (5)
Απένταξη του συνόλου των συστημάτων Μη 

Διασυνδεδεμένων Νησιών από το καθεστώς 

παρέκκλισης για την προμήθεια ηλεκτρικής 

ενέργειας από 01.01.2018 σύμφωνα με την από-

φαση 2014/536 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 

την παράγραφο 1 του άρθρου 137Α/2017 του 

ν. 4001/2011.

  Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Τακτική συνεδρίαση την 26η Οκτωβρίου 2017)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενερ-

γειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για 
Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογοναν-
θράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 179/22.08.2011), 
όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 137Α΄.

2. Την υπ' αριθμ. 2014/536/ΕΚ/14.08.2014 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε 
παρέκκλιση στην Ελληνική Δημοκρατία από ορισμένες 
διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου (εφεξής «Απόφαση Παρέκκλισης»).

3. Τις διατάξεις του Κώδικα Μη Διασυνδεδεμένων Νη-
σιών (εφεξής «Κώδικας Μ.Δ.Ν»), όπως ισχύει (απόφαση 
ΡΑΕ υπ' αριθμ. 39/2014), ΦΕΚ Β' 304/11.02.2014..

4. Την υπ' αριθμ. 389/2015 απόφαση της ΡΑΕ «Εγκρι-
ση του Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης Υποδομών του 
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ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση 2014/536/
ΕΚ14.08.2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».

5. Το υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-217779/22.02.2017 έγγραφο 
της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με το οποίο η ΔΕΔΔΗΕ 
Α.Ε. υπέβαλε την Έκθεση προόδου του Σχεδίου Δράσης 
Υλοποίησης Υποδομών για το έτος 2017.

6. Την υπ' αριθ. πρωτ. PAE O-67328/24.04.2017 επιστο-
λή της ΡΑΕ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Άνοιγμα της 
Αγοράς στα υπόλοιπα ΜΔΝ στον τομέα της προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, στα πλαίσια του μεταβατικού στα-
δίου εφαρμογής του Κώδικα MΔN».

7. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-221020/05.05.2017 επιστο-
λή της ω ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με θέμα «Άνοιγμα της 
Αγοράς στα υπόλοιπα MΔN στον τομέα της προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, στα πλαίσια του μεταβατικού στα-
δίου εφαρμογής του Κώδικα MΔN».

8. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-68271/19.10.2016 επι-
στολή της ΡΑΕ προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με θέμα «Αξιο-
λόγηση του Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης Υποδομών 
στα MΔN και άνοιγμα της αγοράς στα υπόλοιπα MΔN 
στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, στα 
πλαίσια του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής του Κώ-
δικα MΔN».

9. Την υπ' αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-224418/05.08.2014 επι-
στολή της ω ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. προς τη ΡΑΕ με θέμα «Αξιο-
λόγηση του Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης Υποδομών 
στα MΔN και άνοιγμα της αγοράς στα υπόλοιπα MΔN 
στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, στα 
πλαίσια του μεταβατικού σταδίου εφαρμογής του Κώ-
δικα MΔN».

10. Την υπ'αριθμ 907/2017 απόφαση της ΡΑΕ για την 
αξιολόγηση της Έκθεσης προόδου του Σχεδίου Δράσης 
Υλοποίησης Υποδομών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για το έτος 2017.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Σκέφθηκε ως εξής:
Επειδή με την υπ' αριθμ. 2014/536/ΕΕ απόφαση 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν αιτήσεως της 
χώρας, χορηγήθηκε παρέκκλιση, υπό προϋποθέσεις, 
από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της Ευρω-
παϊκής Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ). 
Συγκεκριμένα, με το άρθρο 2 της απόφασης χορη-
γήθηκε στη Χώρα δυνατότητα παρέκκλισης από τις 
διατάξεις του άρθρου 33 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ, η 
οποία ισχύει για τουλάχιστον δύο έτη από τη θέση σε 
ισχύ του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ δηλαδή έως τις 17 
Φεβρουαρίου 2016 ή έως την πλήρη εγκατάσταση των 
υποδομών που προβλέπονται στο άρθρο 237 παρά-
γραφος 7 του, όποιο συμβεί τελευταίο.

Ακολούθως και σε συμμόρφωση με την ανωτέρω 
απόφαση της Επιτροπής η χώρα καθόρισε τα εξής 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 137Α του ν. 4001/2011 
όπως ισχύει, «1. Η παρέκκλιση από τις διατάξεις του 
άρθρου 33 της Οδηγίας που έχει χορηγηθεί σύμφωνα 
με την απόφαση 2014/536/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, ισχύει έως την πλήρη εγκατάσταση των αναγκαί-

ων υποδομών, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις 
του Κεφαλαίου 54 του Κώδικα Μ.Δ.Ν. Σε κάθε περί-
πτωση, η παρέκκλιση παύει να ισχύει στις 17 Φεβρου-
αρίου 2019. Ειδικότερα, η νήσος Κρήτη δεν υπάγεται 
στο  καθεστώς παρέκκλισης για την προμήθεια και η 
νήσος Ρόδος απεντάσσεται από το καθεστώς παρέκ-
κλισης για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας τη 
1η Ιανουαρίου 2017. Για τα υπόλοιπα απομονωμένα 
μικροδίκτυα, η Ρ.Α.Ε., με απόφασή της που εκδίδεται 
εντός τριμήνου από την υποβολή της ετήσιας έκθεσης 
της παραγράφου 2 και με βάση το περιεχόμενο της 
έκθεσης αυτής, επαληθεύει το αν εξακολουθούν να 
υφίστανται σε κάθε δεδομένο απομονωμένο δίκτυο 
ουσιώδη προβλήματα που δεν επιτρέπουν το άνοιγμα 
της αγοράς. Σε περίπτωση που η Ρ.Α.Ε. διαπιστώνει 
την άρση των εν λόγω προβλημάτων, αποφασίζει την 
απένταξη του σχετικού συστήματος Μ.Δ.Ν. από το 
καθεστώς της παρέκκλισης, με αποτέλεσμα οι κατανα-
λωτές του να θεωρούνται εφεξής «Επιλέγοντες Πελά-
τες». Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.».

Επειδή, όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της από-
φασης αλλά και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 137Α 
του ν. 4001/2011, η χορηγηθείσα δυνατότητα παρέκκλι-
σης μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο σε περίπτωση που 
εξακολουθούν να υφίστανται ουσιώδη και ουσιαστικά 
προβλήματα για το άνοιγμα της αγοράς, τα οποία ανά-
γονται απευθείας στη μη ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος επενδύσεων σε υποδομές στα ΜΔΝ, και θα πρέπει 
να επαληθεύεται κατά πόσον τα εν λόγω προβλήματα 
εξακολουθούν να υφίστανται σε ένα δεδομένο απομο-
νωμένο δίκτυο ΜΔΝ.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 237 του Κώδικα 
ΜΔΝ καθορίσθηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
των αναγκαίων υποδομών και εφαρμογής των αναγκαί-
ων συστημάτων για τη σταδιακή μετάβαση στην πλήρη 
εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ οι οποίες 
θα εφαρμόζονται σε καθεστώς πλήρους ανοίγματος 
της Αγοράς. Συναφώς, εγκρίθηκε με την απόφαση 
389/2015 της ΡΑΕ και το Σχέδιο Δράσης Υλοποίησης 
Υποδομών που υπέβαλε η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε εφαρμο-
γή της Απόφασης Παρέκκλισης, το οποίο προσδιορί-
ζει με λεπτομέρεια τις δράσεις της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των απαραίτητων υπο-
δομών που σχετίζονται με τα θέματα διαχείρισης της 
λειτουργίας των αυτόνομων νησιωτικών συστημάτων, 
και είναι αναγκαίες για το άνοιγμα της αγοράς στα ΜΔΝ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ολοκλήρωση, και 
για τα υπόλοιπα συστήματα Μ.Δ.Ν, της ανάπτυξης του 
μεταβατικού Πληροφοριακού Συστήματος, υποδομή 
με την οποία πραγματοποιείται προσωρινά η εκκαθά-
ριση της αγοράς Μ.Δ.Ν. αξιοποιώντας απολογιστικά 
μηνιαία δεδομένα, έως ότου υλοποιηθούν και τεθούν 
σε λειτουργία το πλήρες Πληροφοριακό Σύστημα και τα 
Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ). Σύμφωνα με το Σχέδιο 
Δράσης η προθεσμία ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου 
σταδίου είχε οριστεί στο τέλος του 1ου τριμήνου του 
2016 για το σύνολο των Μ.Δ.Ν.
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Επειδή, ακολούθως με το από 22.02.2017 έγγραφό 
της η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ την 
Έκθεση προόδου του Σχεδίου Δράσης Υλοποίησης 
Υποδομών στα Μ.Δ.Ν. για το έτος 2017, η οποία και 
αξιολογήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 907/2017 
της ΡΑΕ. Στην Έκθεση αυτή, ο ορίζοντας ολοκλήρωσης 
της ανάπτυξης των απαραίτητων υποδομών για τη λει-
τουργία της αγοράς Μ.Δ.Ν. στα πλαίσια της μεταβατικής 
εφαρμογής του Κώδικα Μ.Δ.Ν., ήτοι του μεταβατικού 
Πληροφοριακού Συστήματος, μετατίθεται δεξιότερα 
κατά ένα περίπου χρόνο σε σχέση με τον προβλεπό-
μενο στο Σχέδιο Δράσης, δηλαδή στο τέλος του 1ου 
εξαμήνου του 2017.

Επειδή, με τα από 05.05.2017 και 24.07.2017 έγγραφά 
της η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. διαβεβαίωσε τη ΡΑΕ ότι στις αρχές του 
2018 μπορεί να υποστηριχτεί το άνοιγμα της αγοράς σε 
όλα τα υπόλοιπα Μ.Δ.Ν., ταυτόχρονα, κατόπιν ολοκλή-
ρωσης της ανάπτυξης του Υποσυστήματος Τιμολογήσε-
ων και Εκκαθαρίσεων του Πληροφοριακού Συστήματος 
των Μ.Δ.Ν.

Επειδή, καθίσταται πλέον επιτακτική η ανάγκη για το 
άνοιγμα της αγοράς και για τα υπόλοιπα ΜΔΝ, πλην των 
νήσων Κρήτης και Ρόδου που έχουν ήδη εκ του νόμου 
απενταχθεί από το καθεστώς παρέκκλισης. Σύμφωνα 
δε με το αιτιολογικό που αναπτύσσεται στην απόφα-
ση 907/2017 της ΡΑΕ σχετικά με την αξιολόγηση του 
Σχεδίου Δράσης οι προϋποθέσεις για το άνοιγμα της 
αγοράς σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τον Δεκέμβριο 
του έτους 2017, συντρέχουν καθώς οι αναγκαίες μετα-
βατικές υποδομές για το άνοιγμα αυτό, όπως αυτές πε-
ριγράφονται στον Κώδικα ΜΔΝ, βρίσκονται σε ώριμο 
στάδιο και θα πρέπει να είναι σε καθεστώς λειτουργίας 
για την εξυπηρέτηση του σκοπού του ανοίγματος της 
αγοράς από 1.1.2018, αποφασίζει:

1. Την απένταξη όλων των μη διασυνδεδεμένων νη-
σιών από το καθεστώς παρέκκλισης της απόφασης 
2014/536 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και το άνοιγμα 
της Αγοράς από 01.01.2018 στον τομέα προμήθειας ηλε-
κτρικής ενέργειας με υποδομές μεταβατικής περιόδου 
εφαρμογής του Κώδικα Μ.Δ.Ν., κατά αντίστοιχο τρόπο 
όπως τελείται ήδη στα συστήματα της Κρήτης και της 
Ρόδου.

2. Τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και την κοινοποίηση της στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

     Αριθμ. 13774 (6)
Προσωρινή απαγόρευση θήρας της χήνας στην 

περιοχή της Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του 

έλους Αρτζάν με κωδικό GR 1230005, στην περι-

οχή ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς.

   Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 στ του ν.δ. 86/1969 

« Περί Δασικού Κώδικα».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 της κοινής υπουρ-

γικής απόφασης 414985/1985 «Μέτρα διαχείρισης της 
άγριας πτηνοπανίδας», όπως το άρθρο 5 αντικαταστάθη-
κε από το άρθρο 2§2 της κοινής υπουργικής απόφασης 
87578/703/2007.

3. Την 159489/1969/31-7-2017 (ΦΕΚ 2809/Β/10-8-2017) 
απόφαση του ΥΠΕΝ «Ρυθμίσεις θήρας περιόδου 2017-2018».

4. Την με αριθμό 35748/30-5-2017 (ΦΕΚ: 1971/Β/
7-6-2017) απόφαση Σ.Α.Δ.Μ.-Θ. περί Ανάθεσης άσκησης 
Αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Α.Δ.Μ.-Θ. και 
παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγ-
γράφων «Με εντολή Συντονιστή» στους προϊσταμένους 
των οργανικών μονάδων της Α.Δ.Μ.-Θ.

5. Την αριθ. οικ. 43235/1053/17-10-2017 (ΦΕΚ: 3762/Β/
25-10-2017) κοινή υπουργική απόφαση «Εθνικό Σχέδιο Δρά-
σης για τη Νανόχηνα (Anser erythropous) στην Ελλάδα».

6. Την αριθ. 17/198/27-11-2017 πρόταση της Ελληνικής 
Ορνιθολογικής Εταιρείας.

7. Την άμεση ανάγκη προστασίας του παγκοσμίως 
απειλούμενου είδους της νανόχηνας (Anser erythropous) 
που έχει παρατηρηθεί πρόσφατα (22-11-2017) στη νότια 
πλευρά της λίμνης Αρτζάν της Π.Ε. Κιλκίς, αποφασίζουμε:

Απαγορεύουμε προσωρινά:
1. Την άσκηση του κυνηγιού της χήνας στην περιο-

χή της Ζώνης Ειδικής Προστασίας Ζ.Ε.Π. του έλους Αρ-
τζάν της Π.Ε. Κιλκίς με κωδικό GR 1230005, σε έκταση 
17.177,80 στρέμματα, όπως αποτυπώνεται στο συνημ-
μένο απόσπασμα χάρτη κλίμακας 1:50.000 της ΓΥΣ που 
προσαρτάται στην παρούσα απόφαση.

2. Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στα όργανα της 
Δασικής υπηρεσίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας, στα 
αστυνομικά όργανα και σε κάθε φιλόνομο πολίτη.

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στο Φ.Ε.Κ. 
μέχρι την 15η-12-2017.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται 
δαπάνη σε Βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφω-
να με τις διατάξεις των ν.δ. 86/1969, ν.996/1971, και 
ν. 177/1975.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

   Κιλκίς, 1 Δεκεμβρίου 2017 

Με εντολή Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δασάρχης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ    
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*02044611912170008*

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


