
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέ-
λεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το 
εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευ-
ταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 
πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ 2687, τ.Β΄/ 
06-07-2018 που δημοσιεύθηκε η ΥΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/
41397/335/29.6.2018 απόφαση της Εθνικής Επι-
τροπής Υδάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 35 (1)
Καθορισμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέ-

λεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το 

εξωτερικό ανά πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη διάταξη του τελευ-

ταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 

πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετι-

κού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως ισχύει. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 4 του άρθρου πρώτου του άρ-

θρου 1 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) , όπως τροποποιήθη-
κε με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του ν. 4350/2015 
(Α΄ 161) και αντικαταστάθηκε δυνάμει του άρθρου 3 του 
ν. 4350/2015 (Α΄ 161) και ισχύει.

2. Την παράγραφο 12 του άρθρου πρώτου του άρθρου 
4 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161).

3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 άρθρου 
πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως αυτή προστέθηκε με την 
περίπτωση (α) της παραγράφου 1 της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 

0001258ΕΞ2015/Χ.Π. 2672 απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών (Β΄ 2100), τροποποιήθηκε με την περίπτωση 
(1) της αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π. 0000379 ΕΞ 2016/Χ.Π.585 απόφα-
σης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 684) και αντικατα-
στάθηκε με την παράγραφο 3 της αριθμ. ΔΧΠ.0001387 
ΕΞ2018/Χ.Π.1176/31.5.2018 απόφασης του Υπουργού 
Οικονομικών (Β' 1943).

4. Την αριθμ. 2/47604/0004/15.7.2015 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών: «Ορισμός μελών Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και ρύθμιση σχετι-
κών με τη λειτουργία της θεμάτων» (ΑΔΑ: ΩΙΩΚΗ-ΣΧΠ), 
όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 2/50723/0004/3.8.2015 
(ΑΔΑ: Ψ6ΕΝΗ-8Ρ7), 2/51692/0004/11.8.2015 (ΑΔΑ: 
ΨΛΨΨΗ-ΠΙΒ), 2/53276/0004/24.8.2015 (ΑΔΑ: 78ΞΙΗ-Τ9Φ), 
2/72914/0004/18.11.2015 (ΑΔΑ: ΔΕ7Η-ΤΗΟ), 2/25260/
0004/9.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΠ8ΠΗ-ΑΞΠ), 2/53585/0004/
29.6.2016 (ΑΔΑ: 70ΨΟΗ-ΦΝΤ), 2/58251/0004/28.7.2016 
(ΑΔΑ: ΩΥΞΗΗ-Π80), 2/42310/0004/20.6.2017 (ΑΔΑ: ΩΑ-
7ΞΗ-4ΣΗ) και 2/61280/0004/16.08.2017(ΑΔΑ: Ω7ΤΛΗ-
Κ56) και ισχύει.

5. Την με αριθ. 33/2.10.2018 (Β΄ 4492) απόφαση της 
Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών «Καθορι-
σμός διμηνιαίου ορίου αποδοχής και εκτέλεσης εντολών 
μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά πιστωτικό 
ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη δι-
άταξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4 του 
άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 Πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (Α' 84), όπως ισχύει».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005: «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

7. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α) Τον ορισμό μεγίστου διμηνιαίου ορίου μεταφο-
ράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των 
πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα, 
σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της πα-
ραγράφου 4 του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει, στο ποσό των ευρώ διακοσίων 
τριάντα έξι εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιά-
δων (236.470.000) από την 1η Νοεμβρίου 2018.

Β) Την κατανομή του ως άνω ποσού ανά πιστωτικό ίδρυ-
μα, αρχής γενομένης από την 1η Νοεμβρίου 2018, ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Τριψήφιος Κωδικός Αριθμός Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος Διμηνιαίο Όριο Ποσού
011 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 56.300.000
014 ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 54.500.000
016 ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.700.000
017 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 64.500.000
026 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α. Ε. 54.500.000
034 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 200.000
056 AEGEAN BALTIC BANK A.T.E. 40.000
069 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 200.000
075 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. 80.000
087 ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. 800.000
088 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 20.000
089 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 20.000
091 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 60.000

094 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ 
ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. 50.000

095 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. 40.000
099 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 20.000
071 HSBC FRANCE ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 3.000.000
072 UNICREDITBANKA.G. 20.000
084 CITIBANK INTERNATIONAL LIMITED 100.000
081 BANK OF AMERICA N.A. 10.000

107 KEDR OPEN JOINT-STOCK COMPANY COMMERCIAL 
BANK 60.000

109 T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. 100.000
116 PROCREDIT BANK (BULGARIA) EAD 150.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΟΡΙΟ 236.470.000

Τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών 
σε διμηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από το δίμηνο αναφοράς για το 
συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό 
που εκτελέστηκαν κατά το δίμηνο αναφοράς.

Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο του κατανεμηθέντος διμηνιαίου ορίου ποσού δύναται να αξιοποιηθεί από το πιστωτικό 
ίδρυμα το επόμενο ημερολογιακό δίμηνο.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η με αριθ. 33/2.10.2018 (Β' 4492) απόφαση της Επιτροπής 
Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2018 
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
      Στην YΠΕΝ/ΓρΕΓΥ/41397/335/29.6.2018 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων  «Έγκριση του Σχεδίου Δι-

αχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κρήτης (EL13) 
και της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2687/
τ.Β΄/06-07-2018, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 32499 στον 08 στίχο εκ των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο:
«Επιπλέον, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κτηνοτροφικές μονάδες, κτιριακές υποδομές κοινωφελούς χρήσης 

(εκπαιδευτήρια, υποδομές υγείας και δομές πολιτικής προστασίας, αθλητικές εγκαταστάσεις και υποσταθμοί ΔΕΗ) 
και κρίσιμες τεχνικές υποδομές (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, 
Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, υδρευτικές γεωτρήσεις, οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και αεροδρό-
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μια). Τα παραπάνω στοιχεία καταχωρήθηκαν ψηφιακά 
με τη χρήση του Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφο-
ριών ArcGIS. Για την καταγραφή των χρήσεων γης και 
των οικονομικών δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκαν τα 
ακόλουθα στοιχεία και πηγές δεδομένων.»

στο ορθό:
«Επιπλέον, εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν κτηνο-

τροφικές μονάδες, κτιριακές υποδομές κοινωφελούς 
χρήσης (εκπαιδευτήρια, υποδομές υγείας και δομές 
πολιτικής προστασίας, αθλητικές εγκαταστάσεις και 
υποσταθμοί ΔΕΗ) και κρίσιμες τεχνικές υποδομές (Εγκα-
ταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, Χώροι Υγειονομικής 
Ταφής Απορριμμάτων, Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων, υδρευτικές γεωτρήσεις, οδικό και σιδηρο-
δρομικό δίκτυο και αεροδρόμια). Τα παραπάνω στοιχεία 
καταχωρήθηκαν ψηφιακά με τη χρήση του Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών ArcGIS.

Λεπτομερή στοιχεία για τις δυνητικά θιγόμενες χρή-
σεις, οικονομικές δραστηριότητες και υποδομές εντός 
κατακλυζόμενων εκτάσεων δίδονται στο Παραδοτέο 8: 
Χάρτες Κινδύνων Πλημμύρας που συνοδεύει το παρόν 
ΣΔΚΠ και είναι αναρτημένο στον ειδικά διαμορφωμέ-
νο ιστότοπο του ΥΠΕΝ: http://floods.ypeka.gr/index.
php/20-ydatikadiamerismata/gr13/128-frm-gr13Μ0

Για την καταγραφή των χρήσεων γης και των οικονο-
μικών δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκαν τα ακόλουθα 
στοιχεία και πηγές δεδομένων.»

2. Στη σελίδα 32501 στην παράγραφο 8.2.1 ΖΔΥΚΠ 
GR13RAK0001, ΖΔΥΚΠ GR13RAK0003, ΖΔΥΚΠ 
GR13RAK0004 (τμήμα), ΖΔΥΚΠ GR13RAK0005, ΖΔΥΚΠ 
GR13RAK0006, ΖΔΥΚΠ GR13RAK0007 - Ευρύτερη περι-
οχή Γερω-πόταμου, διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Οι οικισμοί, τμήματα της δομημένης έκτασης των 
οποίων εντοπίζονται εντός της ΠΖΧ, είναι τα Λουτρά 
Ωραίας Ελένης, η Κάτω Αλμυρή και το Γαλατάκι.

Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων ανέρχεται σε 
0,6 km2, περίπου, και η έκταση των εξωαστικών συγκε-
ντρώσεων υπολογίστηκε γύρω στο 0,05 km2.

Εντός της ΠΖΧ βρίσκονται 2 σχολικές μονάδες, το ολο-
ήμερο νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο Αλμυρής.

Η έκταση των αγροτικών περιοχών με καλλιέργειες 
ανέρχεται στο 1 km2, περίπου, ενώ εντοπίστηκε 1 κτη-
νοτροφική μονάδα.

Αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές εκτείνονται στο 
παραλιακό μέτωπο της Κάτω Αλμυρής, όπου εντοπίζο-
νται τουριστικές εγκαταστάσεις.

Τμήματα του δευτερεύοντος εθνικού και του επαρχια-
κού οδικού δικτύου διέρχονται εντός της ΠΖΧ.

Εντός της ΠΖΧ βρίσκεται τμήμα του κηρυγμένου Αρ-
χαιολογικού χώρου «Λόφος Ράχη - Μπεχρή». Στο χώρο 
αυτό η ανασκαφική έρευνα αποκάλυψε τμήμα σημαντι-
κού μυκηναϊκού νεκροταφείου, (19 θαλαμωτοί Μυκηνα-
ϊκοί τάφοι με πλούσια ευρήματα που χρονολογούνται 
στους 14ο και 13ο αι. π.Χ.), το οποίο ύστερα από επιστα-
μένη επιφανειακή έρευνα διαπιστώθηκε ότι πρέπει να 
επεκτείνεται σε ολόκληρο τον λόφο Μπεχρή.»,

στο ορθό:
«Σημειώνεται ότι η ανάλυση που ακολουθεί αφορά 

στην ΠΖΧ των ΖΔΥΚΠ:

• GR13RAK0001 - Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου, περιοχή 
Πόμπιας.

• GR13RAK0003 - Μέσω ρούς Γερω-Ποτάμου, περιοχή 
Αγ. Ιωάννη.

• GR13RAK0004 - Χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες-Αγ. 
Φωτιά στο τμήμα που επηρεάζεται από τον ποταμό Γε-
ρω-Πόταμο.

• GR13RAK0005 - Χαμηλή ζώνη άνω ρου Γερω-Ποτά-
μου.

• GR13RAK0006 - Χαμηλή ζώνη παραπόταμου Κου-
τσουλίδη.

• GR13RAK0007 - Κάτω ρούς Γερω-Ποτάμου, περιοχή 
Τυμπάκι.

Η περιοχή αυτή αντιμετωπίστηκε ως ενιαία αφού ου-
σιαστικά επηρεάζεται από την πλημμυρική ζώνη του π. 
Γερω-Πόταμου.

Εντός της ΠΖΧ εντοπίζονται τμήματα της δομημένης 
έκτασης 6 οικισμών. Οι οικισμοί αυτοί είναι το Τυμπάκι 
με πληθυσμιακό μέγεθος άνω των 2.000 κατοίκων είναι, 
οι Βώροι με πληθυσμιακό μέγεθος μεταξύ 500 και 2.000 
κατοίκων και ο Άγιος Ιωάννης, ο Κόκκινος Πύργος, η Μη-
τρόπολη και η Φανερωμένη με πληθυσμιακό μέγεθος 
μικρότερο των 500 κατοίκων.

Η έκταση των αστικών και των εξωαστικών συγκε-
ντρώσεων ανέρχεται σε 0,2 km2, περίπου.

Εντός της ΠΖΧ βρίσκονται, 10 Γεωτρήσεις ύδρευσης, 
οι 2 εκ των οποίων εντός της ΔΕ Γόρτυνας, οι 2 εντός της 
ΔΕ Μοιρών και οι υπόλοιπες 6 εντός της ΔΕ Τυμπακίου.

Υπολογίστηκε ότι, τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν 
έκταση 0,15 km2, περίπου, η έκταση των αγροτικών 
περιοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 23,4 km2, ενώ 
εντοπίστηκαν και 10 κτηνοτροφικές μονάδες.

Τμήματα του εθνικού δευτερεύοντος και τριτεύοντος, 
καθώς και του επαρχιακού οδικού δικτύου διέρχονται 
εντός της ΠΖΧ. Το στρατιωτικό αεροδρόμιο Τυμπακίου 
χωροθετείται εντός της περιοχής με τη συνολική έκταση 
εντός της ζώνης πλημμύρας χιλιετίας να ανέρχεται στα 
2,6 km2, περίπου.

Τέλος, εντοπίζονται 2 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώ-
ροι, ο Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Γόρτυνας και ο 
Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού – Αγ. Τριάδος ο οποίος, 
βάσει του ΠΠΧΣΑΑ Κρήτης, είναι μνημείο πολιτιστικής 
κληρονομιάς διεθνούς σημασίας.»

3. Στη σελίδα 32501 στην παράγραφο 8.2.2 ΖΔΥΚΠ 
GR13RAK0004 - Χαμηλή ζώνη περιοχών Στάβιες-Αγ. 
Φωτιά (τμήμα), διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Σε μικρή απόσταση από την ΠΖΧ βρίσκονται οι οικι-
σμοί των Αηδονίων και του Πετρίου, ενώ δεν θίγονται 
τμήματα της δομημένης έκτασής τους.

Η έκταση των αγροτικών περιοχών με καλλιέργειες 
ανέρχεται στα 5,6 km2, ενώ εντοπίστηκαν και 2 κτηνο-
τροφικές μονάδες.

Τμήματα του τριτεύοντος εθνικού και του επαρχιακού 
οδικού δικτύου διέρχονται εντός της ΠΖΧ.»,

στο ορθό:
«Σημειώνεται ότι η ανάλυση που ακολουθεί αφορά 

στην ΠΖΧ της ΖΔΥΚΠ GR13RAK0004 - Χαμηλή ζώνη πε-
ριοχών Στάβιες - Αγ. Φωτιά στο τμήμα που επηρεάζεται 
από τον ποταμό Αναποδάρη
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Εντός της ΠΖΧ εντοπίζονται τμήματα της δομημένης 
έκτασης 2 οικισμών. Οι οικισμοί αυτοί είναι τα Πραιτώρια 
και τα Κάτω Καλύβια.

Η έκταση των αστικών και των εξωαστικών συγκε-
ντρώσεων ανέρχεται σε 0,04 km2, περίπου. Υπολογίστη-
κε ότι, η έκταση των αγροτικών περιοχών με καλλιέργειες 
ανέρχεται στα 8,3 km2, ενώ εντοπίστηκαν και 3 κτηνοτρο-
φικές μονάδες. Τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου 
διέρχονται εντός της ΠΖΧ.»

4. Στη σελίδα 32501 (και 32502) στην παράγραφο 8.2.3 
ΖΔΥΚΠ GR13RAK0002 - Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων 
Λυγιάς-Ιεράπετρας, διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο εντός της ΖΔΥΚΠ είναι 
η πόλη της Ζακύνθου, ένα πολύ μικρό τμήμα της δομη-
μένης έκτασης της οποίας, θίγεται από την ΠΖΧ. Οι λοιποί 
οικισμοί, τμήματα της δομημένης έκτασης των οποίων 
βρίσκονται εντός της ΠΖΧ, είναι ο Λαγανάς, το Μουζάκι, 
οι Αμπελόκηποι, ο Αλικανάς, οι Αλυκές, το Ρομίρι, το Καλ-
πάκι, το Γαλάρο, ο Φιολίτης, ο Χαμουζάς και τα Πευκάκια.

Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων ανέρχεται σε 
0,4 km2, περίπου, και η έκταση των εξωαστικών συγκε-
ντρώσεων υπολογίστηκε γύρω στα 0,3 km2.

Εντός της ΠΖΧ βρίσκεται το Δημοτικό σχολείο Μουζα-
κίου και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου.

Επιπλέον, εντοπίζονται 11 πηγάδια και 1 γεώτρηση 
ύδρευσης.

Τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν έκταση της τάξης των 
0,02 km2, περίπου, η έκταση των αγροτικών περιοχών με 
καλλιέργειες ανέρχεται στα 12,5 km2, ενώ εντοπίστηκαν 
περί τις 22 κτηνοτροφικές μονάδες.

Αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές εκτείνονται στην 
περιοχή του Λαγανά, καθώς και στο παραλιακό μέτωπο 
των Αλυκών και του Αλικανά, όπου λειτουργεί πλήθος 
τουριστικών εγκαταστάσεων.

Πέντε (5) μεμονωμένες βιομηχανικές μονάδες χωρο-
θετούνται εντός της ΠΖΧ.

Τμήματα του τριτεύοντος εθνικού και του επαρχιακού 
οδικού δικτύου διέρχονται εντός της ΠΖΧ. Ο Κρατικός 
Αερολιμένας Ζακύνθου χωροθετείται εντός της περιο-
χής, με τη συνολική έκταση εντός της ΠΖΧ να ανέρχεται 
στα 0,2 km2, περίπου.

Επιπλέον, εντός της ΠΖΧ βρίσκεται η ΕΕΛ Ζακύνθου με 
εξυπηρετούμενο πληθυσμό αιχμής 44.550 ι.π.»,

στο ορθό:
«Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της ΠΖΧ είναι η πόλη 

της Ιεράπετρας, η οποία είναι και ο μοναδικός οικισμός 
εντός ΠΖΧ με πληθυσμιακό μέγεθος άνω των 10.000 κα-
τοίκων. Τρεις (3) είναι οι λοιποί οικισμοί, τμήματα της δο-
μημένης έκτασης των οποίων βρίσκονται εντός της ΠΖΧ. 
Συγκεκριμένα ο οικισμός της Γρα Λυγιάς με πληθυσμιακό 
μέγεθος μεταξύ 500 και 2.000 κατοίκων και οι Ποταμοί 
και το Στόμιο με πληθυσμιακό μέγεθος μικρότερο των 
500 κατοίκων.

Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων με πυκνότητα 
<50 άτομα/ha ανέρχεται σε 0,08 km2 και η έκταση των 
εξωαστικών συγκεντρώσεων υπολογίστηκε στα 0,3 km2.

Υπολογίστηκε ότι, τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν 
έκταση 0,5 km2, περίπου, η έκταση των αγροτικών πε-
ριοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 1,6 km2, ενώ εντο-
πίστηκαν και 4 κτηνοτροφικές μονάδες.

Αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές εντοπίζονται 
στο παραλιακό μέτωπο ανατολικά του αστικού ιστού 
της πόλης της Ιεράπετρας όπου υπάρχει συγκέντρωση 
τουριστικών εγκαταστάσεων. Τμήματα του επαρχιακού 
οδικού δικτύου, διέρχονται εντός της ΠΖΧ.»

5. Στη σελίδα 32502 στην παράγραφο 8.2.4 ΖΔΥΚΠ 
GR13RAK0008 - Χαμηλή ζώνη λεκάνης οροπεδίου Λα-
σιθίου, διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Εντός της ΠΖΧ βρίσκονται εξ΄ολοκλήρου ή τμήματα 
της δομημένης έκτασης των οικισμών της Λαύκας, της 
Στυμφαλίας, του Καρτερίου και των Κιονίων.

Η έκταση των αστικών και των εξωαστικών συγκε-
ντρώσεων υπολογίστηκε γύρω στα 0,2 km2.

Εντός της ΠΖΧ βρίσκεται 1 σχολική μονάδα (το Νηπι-
αγωγείο της Στυμφαλίας) και 2 γεωτρήσεις ύδρευσης.

Επίσης, υπολογίστηκε ότι, τα θερμοκήπια καταλαμβά-
νουν έκταση της τάξης των 0,03 km2, περίπου, η έκταση 
των αγροτικών περιοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 
18,7 km2, ενώ εντοπίστηκαν και 15 κτηνοτροφικές μο-
νάδες.

Επιπλέον, εντοπίζονται 2 μεταποιητικές μονάδες που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων (γαλα-
κτοκομικά, κρέας).

Τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου διέρχονται 
εντός της ΠΖΧ.

Τμήμα της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Λίμνη 
Στυμφαλία» (GR2530002), η οποία έχει χαρακτηρισθεί 
ως ΤΚΣ και ΕΖΔ και περιλαμβάνει τους ευάλωτους σε 
πλημμύρα τύπους οικοτόπων 3150 - Ευτροφικές φυ-
σικές λίμνες με βλάστηση τύπου Magnopotamion ή 
Hydrocharition, 3190 - Λίμνες καρστικού γύψου, 72Α0 - 
Καλαμώνες και 92D0 - Νότια παρόχθια δάση -στοές και 
λόχμες (Nerio - Tamaricetea και Securinegion tinctoriae).

Τέλος, εντοπίστηκε 1 κηρυγμένο μνημείο, η ανασκα-
φή του αρχαίου Στυμφάλου με ζώνη προστασίας 150 μ. 
κατά ξηράν. Η αρχαία πόλη της Στυμφαλίας ιδρύθηκε 
πιθανότατα κατά τα αρχαϊκά χρόνια και πήρε το όνομά 
της από τον πρώτο οικιστή της, τον Στύμφαλο. Ήταν 
χτισμένη στο βόρειο τμήμα της λίμνης Στυμφαλίας, εκεί 
όπου σήμερα εντοπίζονται ο αρχαιολογικός χώρος, με-
γάλο τμήμα του οποίου είναι μισοβυθισμένο στα νερά 
της. Το κομμάτι που έχει ανασκαφεί είναι της ύστερης 
κλασικής περιόδου και περιλαμβάνει παλαίστρες και 
θέατρο.»,

στο ορθό:
«Έντεκα (11) είναι οι οικισμοί, τμήματα της δομημένης 

έκτασης των οποίων βρίσκονται εντός της ΠΖΧ, εκ των 
οποίων, μόνο ο οικισμός του Τζερμιάδου έχει πληθυσμια-
κό μέγεθος άνω των 500 κατοίκων. Οι υπόλοιποι οικισμοί 
είναι το Κάτω Μετόχι, η Πλάτη, το Ψυχρό, το Καμινάκι, ο 
Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, το Μέσα Λασίθι, 
το Μαρμακέτο, το Λαγού και το Πινακιανό.

Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων με πυκνότη-
τα <50 άτομα/ha ανέρχεται σε 0,2 km2, περίπου, και η 
έκταση των εξωαστικών συγκεντρώσεων υπολογίστηκε 
στα 0,02 km2.

Εντός της ΠΖΧ βρίσκονται ο Αστυνομικός σταθμός του 
Οροπεδίου Λασιθίου στο Τζερμιάδο και το Πυροσβεστι-
κό Κλιμάκιο Τζερμιάδου.
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Υπολογίστηκε ότι, η έκταση των αγροτικών περιοχών 
με καλλιέργειες ανέρχεται στα 18,7 km2, ενώ εντοπίστη-
καν και 30 κτηνοτροφικές μονάδες. Τμήματα του επαρχι-
ακού οδικού δικτύου διέρχονται εντός της ΠΖΧ.»

6. Στη σελίδα 32502 στην παράγραφο 8.2.5 ΖΔΥΚΠ 
GR13RAK0009 - Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Ηρα-
κλείου, διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Εντός της ΠΖΧ δεν εντοπίζονται οικισμοί.
Η έκταση των εξωαστικών συγκεντρώσεων υπολογί-

στηκε στα 0,03 km2.
Εντοπίστηκαν 2 σχολικές μονάδες, το ολοήμερο νη-

πιαγωγείο Μεσινού και το ολοήμερο δημοτικό σχολείο 
Φενεού Κορινθίας, και ένας ΧΑΔΑ στη θέση Λεχίδες.

Η έκταση των αγροτικών περιοχών με καλλιέργειες 
ανέρχεται στα 22 km2, ενώ εντοπίστηκαν 17 κτηνοτρο-
φικές μονάδες.

Τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου διέρχονται 
εντός της ΠΖΧ, συγκεκριμένα τα τμήματα: Διακλάδωση 
οδού προς Μάτι, Κώμην, Δάραν και ΕΟ Κιάτο - Στυμφαλία - 
Φενεός προς Λυκούρια και Βυτίνα.

Τέλος, εντός της ΠΖΧ βρίσκεται ο κηρυγμένος αρχαι-
ολογικός χώρος της Αρχαίας Φενεού.»,

στο ορθό:
«Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της ΠΖΧ είναι η πόλη 

του Ηρακλείου. Η πόλη του Ηρακλείου και της Νέας Αλι-
καρνασσού, τμήμα των οποίων βρίσκεται εντός της ΠΖΧ, 
έχουν πυκνότητα πληθυσμού >50 άτομα/ha. Εννέα (9) 
είναι οι λοιποί οικισμοί, τμήματα της δομημένης έκτασης 
των οποίων βρίσκονται εντός της ΠΖΧ. Συγκεκριμένα οι 
οικισμοί με πληθυσμιακό μέγεθος μεταξύ 500 και 2.000 
κατοίκων είναι το Γάζι και η Φοινικιά, και με πληθυσμιακό 
μέγεθος μικρότερο των 500 κατοίκων είναι ο Άγιος Δη-
μήτριος, ο Κάμπος, ο Δρακουλιάρης, το Ζερβού Μετόχι, 
ο Σκαφιδαράς και οι Μαλάδες.

Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων με πυκνότη-
τα >50 άτομα/ha ανέρχεται σε 1,8 km2, περίπου, των 
υπόλοιπων αστικών συγκεντρώσεων σε 0,4 km2 και η 
έκταση των εξωαστικών συγκεντρώσεων υπολογίστηκε 
στο 1,7 km2.

Εντός της ΠΖΧ βρίσκονται 16 σχολικές μονάδες, 1 υπο-
σταθμός της ΔΕΗ στη ΔΕ Ηρακλείου, 2 Γεωτρήσεις και 3 
πηγάδια ύδρευσης.

Υπολογίστηκε ότι, τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν 
έκταση 0,02 km2, περίπου, η έκταση των αγροτικών 
περιοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 2,8 km2, ενώ 
εντοπίστηκαν και 4 κτηνοτροφικές μονάδες.

Αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές εντοπίζονται στο 
παραλιακό μέτωπο που εκτείνεται από την περιοχή μετά 
τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και φτάνει ανατολικά μέχρι τον 
Άγιο Δημήτριο και προς την ενδοχώρα μέχρι περίπου 
τον οικισμό του Γαζίου, καθώς και στην περιοχή του 
Ξηροποτάμου, όπου υπάρχει σημαντική συγκέντρωση 
τουριστικών εγκαταστάσεων.

Η έκταση των «Βιομηχανικών συγκεντρώσεων», οι 
οποίες, όπως έχει αναφερθεί, περιλαμβάνουν θεσμο-
θετημένες ΒΙΠΕ και άλλες «άτυπες συγκεντρώσεις», 
ανέρχεται σε 1,5 km2, περίπου. Οι «Βιομηχανικές συγκε-
ντρώσεις» περιορίζονται στην ευρύτερη περιοχή της 
Βιομηχανικής Ζώνης Φοινικιάς και στην περιοχή των 

Λινοπεραμάτων, όπου εντοπίζεται ο ΑΗΣ Λινοπεραμά-
των Κρήτης, ο οποίος εμπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας 
2010/75/ΕΕ (Οδηγία IED, πρώην IPPC) και της Οδηγίας 
SEVESO. Τέλος, εντός της ΠΖΧ βρίσκεται και η ΕΕΛ Ηρα-
κλείου με εξυπηρετούμενο πληθυσμό αιχμής 175.000 Ι.Π. 
Τμήματα της ΝΕΟ Καστέλλι - Χανιά - Ρέθυμνο - Ηράκλειο - 
Άγ. Νικόλαος - Σητεία, του δευτερεύοντος εθνικού και 
επαρχιακού οδικού δικτύου διέρχονται εντός της ΠΖΧ.»

7. Στη σελίδα 32503 στην παράγραφο 8.2.6 ΖΔΥΚΠ 
GR13RAK0010 - Χαμηλή ζώνη λεκανών ρεμάτων Χανίων, 
διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της ΠΖΧ είναι η πόλη 
της Κορίνθου, η οποία είναι και η μοναδική πόλη με πυ-
κνότητα πληθυσμού >50 άτομα/ha, εντός της περιοχής. 
Οι λοιποί οικισμοί, τμήματα της δομημένης έκτασης των 
οποίων βρίσκονται εντός της ΠΖΧ, είναι η Παραλία, το 
Κιάτο, το Βέλο, η Νεράντζα, το Κάτω Διμηνιό, το Βραχάτι, 
το Μπολάτι, το Βοχαϊκό, το Ζευγολατιό, ο Άσσος, ο Κάτω 
Άσσος, το Περιγιάλι και το Λέχαιο.

Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων με πυκνότη-
τα >50 άτομα/ha ανέρχεται σε 0,6 km2, περίπου, των 
υπόλοιπων αστικών συγκεντρώσεων σε 4,4 km2 και η 
έκταση των εξωαστικών συγκεντρώσεων υπολογίστηκε 
στα 0,7 km2.

Εντός της ΠΖΧ βρίσκονται 2 υποδομές υγείας (η «ΗΡΑ 
Κορίνθου Μικτή Κλινική Α.Ε.» και το «MEDI CENTER - 
Διαγνωστικό Θεραπευτικό και Ερευνητικό Ινστιτούτο 
Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.»), 30 σχολικές μονάδες, το Β΄ 
ΚΑΠΗ Κορίνθου, 4 Αστυνομικά τμήματα, στην Κόρινθο, 
το Βραχάτι, το Βέλο και το Ζευγολατιό και η Πυροσβεστι-
κή Υπηρεσία Κορίνθου, καθώς και 2 γεωτρήσεις ύδρευ-
σης εντός της ΔΕ Άσσου - Λεχαιού.

Υπολογίστηκε ότι, τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν 
έκταση της τάξης του 1,5 km2, περίπου, η έκταση των 
αγροτικών περιοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 
17,7 km2, ενώ εντοπίστηκαν και 2 κτηνοτροφικές μο-
νάδες.

Αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές αναπτύσσονται 
στο παραλιακό μέτωπο του Βραχατίου και του Λέχαιου, 
όπου υπάρχει σημαντική συγκέντρωση τουριστικών 
εγκαταστάσεων.

Εντός της ΠΖΧ, εντοπίζεται 1 χαρτοβιομηχανία που 
εμπίπτει στις πρόνοιες της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (Οδηγία 
IED, πρώην IPPC) και 7 λοιπές μεμονωμένες βιομηχανικές 
μονάδες, καθώς και η ΕΕΛ Κιάτου με εξυπηρετούμενο 
πληθυσμό αιχμής 15.000 ι.π.

Τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου Μορέας (Κόρινθος 
- Τρίπολη - Μεγαλόπολη - Καλαμάτα) και της ΝΕΟ Αθή-
νας - Πάτρας, και του δευτερεύοντος εθνικού και του 
επαρχιακού οδικού δικτύου, καθώς και του Προαστιακού 
Σιδηρόδρομου Αθήνα - Κιάτο διέρχονται εντός της ΠΖΧ.

Τέλος, εντοπίζονται 3 κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι 
εθνικής και περιφερειακής σημασίας, ο αρχαιολογικός 
χώρος Νεμέας, ο αρχαιολογικός χώρος Λέχαιου και ο 
αρχαιολογικός χώρος στη θέση Νταράνι, 6 κηρυγμένα 
μνημεία και το Ιστορικό - Λαογραφικό Μουσείο Κορίν-
θου.»,

στο ορθό:
«Το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της ΠΖΧ είναι η πόλη 

του Ηρακλείου. Η πόλη του Ηρακλείου και της Νέας Αλι-
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καρνασσού, τμήμα των οποίων βρίσκεται εντός της ΠΖΧ, 
έχουν πυκνότητα πληθυσμού >50 άτομα/ha. Εννέα (9) 
είναι οι λοιποί οικισμοί, τμήματα της δομημένης έκτασης 
των οποίων βρίσκονται εντός της ΠΖΧ. Συγκεκριμένα οι 
οικισμοί με πληθυσμιακό μέγεθος μεταξύ 500 και 2.000 
κατοίκων είναι το Γάζι και η Φοινικιά, και με πληθυσμιακό 
μέγεθος μικρότερο των 500 κατοίκων είναι ο Άγιος Δη-
μήτριος, ο Κάμπος, ο Δρακουλιάρης, το Ζερβού Μετόχι, 
ο Σκαφιδαράς και οι Μαλάδες.

Η έκταση των αστικών συγκεντρώσεων με πυκνότη-
τα >50 άτομα/ha ανέρχεται σε 1,8 km2, περίπου, των 
υπόλοιπων αστικών συγκεντρώσεων σε 0,4 km2 και η 
έκταση των εξωαστικών συγκεντρώσεων υπολογίστηκε 
στο 1,7 km2.

Εντός της ΠΖΧ βρίσκονται 16 σχολικές μονάδες, 1 υπο-
σταθμός της ΔΕΗ στη ΔΕ Ηρακλείου, 2 Γεωτρήσεις και 3 
πηγάδια ύδρευσης.

Υπολογίστηκε ότι, τα θερμοκήπια καταλαμβάνουν 
έκταση 0,02 km2, περίπου, η έκταση των αγροτικών 
περιοχών με καλλιέργειες ανέρχεται στα 2,8 km2, ενώ 
εντοπίστηκαν και 4 κτηνοτροφικές μονάδες.

Αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές εντοπίζονται στο 
παραλιακό μέτωπο που εκτείνεται από την περιοχή μετά 

τον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και φτάνει ανατολικά μέχρι τον 
Άγιο Δημήτριο και προς την ενδοχώρα μέχρι περίπου 
τον οικισμό του Γαζίου, καθώς και στην περιοχή του 
Ξηροποτάμου, όπου υπάρχει σημαντική συγκέντρωση 
τουριστικών εγκαταστάσεων.

Η έκταση των «Βιομηχανικών συγκεντρώσεων», οι 
οποίες, όπως έχει αναφερθεί, περιλαμβάνουν θεσμο-
θετημένες ΒΙΠΕ και άλλες «άτυπες συγκεντρώσεις», 
ανέρχεται σε 1,5 km2, περίπου. Οι «Βιομηχανικές συ-
γκεντρώσεις» περιορίζονται στην ευρύτερη περιοχή 
της Βιομηχανικής Ζώνης Φοινικιάς και στην περιοχή 
των Λινοπεραμάτων, όπου εντοπίζεται ο ΑΗΣ Λινοπε-
ραμάτων Κρήτης, ο οποίος εμπίπτει στις πρόνοιες της 
Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (Οδηγία IED, πρώην IPPC) και της 
Οδηγίας SEVESO. Τέλος, εντός της ΠΖΧ βρίσκεται και η 
ΕΕΛ Ηρακλείου με εξυπηρετούμενο πληθυσμό αιχμής 
175.000 Ι.Π. Τμήματα της ΝΕΟ Καστέλλι - Χανιά - Ρέθυμνο - 
Ηράκλειο - Άγ. Νικόλαος - Σητεία, του δευτερεύοντος 
εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου διέρχονται εντός 
της ΠΖΧ .»

(Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - 
Ειδική Γραμματεία Υδάτων) 
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*02056461412180008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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