
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση ισχύος της οικ. 170830/20-01-2015 
(ΦΕΚ 164/Β΄/22-01-2015) απόφασης χορήγησης 
άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία GASTRADE 
Α.Ε. για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης.

2 Συγχώνευση και περιέλευση της κινητής και ακί-
νητης περιουσίας των: α) «Συνδέσμου Διαχείρι-
σης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», β) «Συνδέσμου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορει-
νής περιοχής Νομού Άρτας» και γ) «Συνδέσμου 
Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας» στον 
«Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/5606/106 (1)
   Παράταση ισχύος της οικ. 170830/20-01-2015 

(ΦΕΚ 164/Β΄/22-01-2015) απόφασης χορήγησης 

άδειας εγκατάστασης στην εταιρεία GASTRADE 

Α.Ε. για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συστή-

ματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-

βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/09-07-2019).

2. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (ΦΕΚ 160/Α΄/30-10-2017).

3. Το άρθρο 4 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών…» 
(ΦΕΚ 114/Α΄/22-09-2015).

4. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (ΦΕΚ 133/Α΄/07-08-2019).

5. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα-
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρ-
κων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α΄/17-06-2011), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 20.

6. Τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκη-
ση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016).

7. Tον ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α΄/22-08-2011) «Για τη 
λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσι-
κού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφο-
ράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις».

8. Το άρθρο 45 του ν. 4277/2014 «Νέο Ρυθμιστικό Σχέ-
διο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/Α΄/ 
01-08-2014), σύμφωνα με το οποίο οι άδειες εγκατάστα-
σης και λειτουργίας των έργων ΑΣΦΑ χορηγούνται με 
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ.

9. Το 66312/03-12-2014 (αριθμ. Υπ. Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας) - οικ. 22553/12-12-2014 (αριθμ. 
ΥΠΕΚΑ) Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής 
Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων 
Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλι-
ματικής Αλλαγής για την Αδειοδότηση των Ευρωπαϊκών 
Ενεργειακών Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος - Projects of 
Common Interest (PCI), που συμπεριλαμβάνονται στο 
Παράρτημα του Κανονισμού Ε.Ε. 1391/2013, τα οποία 
αφορούν στην Ελλάδα και αναφέρονται σε έργα εγκατά-
στασης και λειτουργίας των Ανεξάρτητων Συστημάτων 
Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), περιλαμβανομένου του ορι-
σμού της διαδρομής και εγκατάστασης των σχετικών 
αγωγών.

10. Την οικ. 2219/146/Φ.15/2012 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής 
υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 
17-40 του ν. 3982/2011 “Απλοποίηση της αδειοδότησης 
τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”»
(ΦΕΚ 584/Β/02-03- 2012).

11. Την οικ. 483/35/Φ.15/17-01-2012 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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E

24 Ιανουαρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 82

741



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ742 Τεύχος B’ 82/24.01.2020

«Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας 
για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιη-
τικών δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/ 
03-02-2012), την τροποποίηση και ανανέωση των αδειών 
και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρό-
τηση» (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του άρθρου 19 
του ν. 3982/2011.

12. Τη Δ3/Α΄/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση του Υφυ-
πουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός “Συστήματα μετα-
φοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας 
άνω των 16 bar”» (ΦΕΚ 603/Α΄/05-03-2012), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την οικ. 170830/20-01-2015 απόφαση του Υφυ-
πουργού ΠΕΚΑ “Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στην 
Gastrade Α.Ε. για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συ-
στήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης.” 
(ΦΕΚ 164/Β΄/22-01-2015).

14. Την 193/3/ΚΣ/26-11-2019 (αριθμ. ΥΠΕΝ: 109934/ 
6510/27-11-2019) αίτηση της εταιρείας GASTRADE A.E, 
με την οποία ζητήθηκε η παράταση της άδειας εγκατά-
στασης της ανωτέρω παραγράφου.

15. Την ανακοίνωση καταχώρισης στο Μητρώο Ανωνύ-
μων Εταιρειών στοιχείων της εταιρείας με την επωνυμία 
«GASTRADE Ανώνυμη Εμπορική, Κατασκευαστική και 
Τεχνική Εταιρεία Φυσικού Αερίου» και διακριτικό τίτλο 
«GASTRADE A.E» (ΦΕΚ 8186/τ. ΑΕ - ΕΠΕ/2012).

16. Τη Δ1/Α΄/19466/19-08-2011 απόφαση του Υφυ-
πουργού ΠΕΚΑ, με την οποία χορηγήθηκε Άδεια Ανε-
ξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) στην 
εταιρεία Gastrade A.E.

17. Την 181707/27-03-2013 απόφαση του Υπουργού 
ΠΕΚΑ «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων εγκατάστασης 
και λειτουργίας του Ανεξάρτητου Συστήματος Μεταφο-
ράς Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης, δεκα-
ετούς ισχύος».

18. Την από 27-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης 
Υδρογονανθράκων.

19. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67409/8288/23-07-2019 απόφαση 
του πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουρ-
γό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεράσιμο Θωμά» (ΦΕΚ 
3107/Β΄/02-08-2019).

20. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, 
ήτοι έως τις 22-01-2025, η ισχύς της οικ.170830/ 
20-01-2015 (ΦΕΚ 164/Β΄/22-01-2015) απόφασης του 
Υφυπουργού ΠΕΚΑ, με την οποία χορηγήθηκε στην 
εταιρεία GASTRADE Α.Ε. άδεια εγκατάστασης διάρκειας 
τριών (3) ετών, η οποία εν συνεχεία επεκτάθηκε σε πεντα-
ετούς διάρκειας βάσει του άρθρου 48Ε του ν. 4442/2016, 
για την κατασκευή του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσι-
κού Αερίου (ΑΣΦΑ) Αλεξανδρούπολης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ. 170830/20-01-2015 από-
φαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, που μνημονεύεται στο 
στοιχείο 13 του προοιμίου της παρούσας.

Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την εταιρεία 
GASTRADE Α.Ε. από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με 

άλλη άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοι-
χη υποχρέωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΘΩΜΑΣ 

Ι

Αριθμ. 7066 (2)
   Συγχώνευση και περιέλευση της κινητής και ακί-

νητης περιουσίας των: α) «Συνδέσμου Διαχείρι-

σης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής 

Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», β) «Συνδέσμου 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορει-

νής περιοχής Νομού Άρτας» και γ) «Συνδέσμου 

Διαχείρισης Απορριμμάτων Θεσπρωτίας» στον 

«Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών 

Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρει-

ας Ηπείρου». 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΗΠΕΙΡΟΥ - ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, 280 παρ. Ι και 283 παρ. 4 

του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τα άρθρα 28 και 28 Α του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γρα-
φειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατά-
σταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

3. Την 13912/15-5-2017 απόφαση του Υπουργού Εσω-
τερικών (ΦΕΚ 250 Υ.Ο.Δ.Δ.) «Διορισμός του Βασιλείου 
Μιχελάκη του Πολυκάρπου ως Συντονιστή της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234 Α΄) «Οργα-
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτι-
κής Μακεδονίας», όπως ισχύουν.

5. Το μέρος δεύτερο (άρθρα 225-247) του ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ 133 Α΄) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας 
- Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθ-
μίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθα-
γένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμο-
διότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Το μέρος ένατο - κεφάλαιο Β΄ (άρθρα 245-251) του 
ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων 
και Κοινοτήτων».

7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του 
ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 98 Α΄) «Κύρωση της από 31.12.2012 
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πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπει-
γόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτε-
ρικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρα-
τείας” και άλλες διατάξεις».

8. Την ΠΥΣ 49/15-12-2015 «Τροποποίηση και έγκρι-
ση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόλη-
ψης Δημιουργίας Αποβλήτων, που κυρώθηκαν με την 
51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 31 του 
ν. 4342/2015».

9. Το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Ηπείρου, όπως εγκρίθηκε με την 
αριθμ. 5/28/11-7-2016 (ορθή επανάληψη 2-9-2016) 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρει-
ας Ηπείρου και κυρώθηκε με την αριθμ. 44015/4029/
15-9-2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας (ΦΕΚ 3196/Β΄).

10. Την 14984/3-07-2007 (ΦΕΚ 1288 Β΄) απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου περί σύστα-
σης του «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου (Νομός Ιωαννίνων)», όπως τροποποιήθηκε με 
την αριθμ. 81582/19475/19-09-2008 όμοια (ΦΕΚ 2008 Β΄) 
και την αριθμ. 11867/2662/13-3-2013 απόφαση του Γε-
νικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - 
Δυτ. Μακεδονίας (ΦΕΚ 1288 Β΄).

11. Την αριθμ. 121461/28-8-2019 (ΦΕΚ 3456 Β΄) διαπι-
στωτική πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Διαπίστωση 
σύστασης ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 στην Περιφέρεια 
Ηπείρου, ένταξης Δήμων - μελών και συγχώνευσης 
ΦΟΔΣΑ», με την οποία διαπιστώθηκε η σύσταση του 
ΦΟΔΣΑ με την επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότη-
τας Περιφέρειας Ηπείρου», ως ΦΟΔΣΑ του ν. 4555/2018 
και η συγχώνευση σε αυτόν, για τους λόγους που ανα-
λυτικά αναφέρονται στο σώμα της, των: α) «Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», β) «Συνδέσμου Διαχεί-
ρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής περιοχής 
Νομού Άρτας» και γ) «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Θεσπρωτίας», δυνάμει των διατάξεων της παρ. 5 
του άρθρου 245 του ν. 4555/2018, δεδομένου ότι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 225 παρ. 3 του 
ν. 4555/2018, σύμφωνα και με τις σχετικές προβλέψεις 
του οικείου ΠΕ.Σ.Δ.Α.

12. Την 147754/7-10-2019 (ΦΕΚ 3948 Β΄) απόφαση του 
Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. 
Μακεδονίας με θέμα «Τροποποίηση της συστατικής πρά-
ξης του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου».

13. Την 124993/3-9-2019 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
(Α.Δ.Α. 65ΓΕΟΡ1Γ-ΖΑΒ) με θέμα «Συγκρότηση Επιτροπής 
καταγραφής περιουσίας συγχωνευόμενων ΦΟΔΣΑ».

14. Την 144734/2-10-2019 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 
(Α.Δ.Α. 6ΜΦΓΟΡ1Γ-ΣΕ9) με θέμα «Χορήγηση παράτα-
σης καταγραφής της περιουσίας του συγχωνευόμενου 
ΦΟΔΣΑ με την επωνυμία «Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής περιοχής Νομού Άρ-
τας».

15. Την από 15-1-2020 Έκθεση καταγραφής περιουσί-
ας των συγχωνευόμενων ΦΟΔΣΑ της Επιτροπής Κατα-
γραφής περιουσίας συγχωνευόμενων ΦΟΔΣΑ, η οποία 
έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας 5333/16-1-2020.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε τη συγχώνευση των: α) «Συνδέσμου 
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της 2ης Διαχειριστικής 
Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», β) «Συνδέσμου Διαχεί-
ρισης Απορριμμάτων Πεδινής και Ημιορεινής περιοχής 
Νομού Άρτας» και γ) «Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Θεσπρωτίας» στον «Αναγκαστικό Σύνδεσμο Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας 
Περιφέρειας Ηπείρου».

Ο «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπεί-
ρου» θεωρείται καθολικός διάδοχος σε όλη την κινητή 
και ακίνητη περιουσία των ανωτέρω συγχωνευόμενων 
Συνδέσμων και υπεισέρχεται, αυτοδικαίως, υπό την ανω-
τέρω ιδιότητα σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις 
αυτών. Απαιτήσεις τρίτων που δεν έχουν αποτυπωθεί 
στην από 15-1-2020 Έκθεση της Επιτροπής Καταγρα-
φής περιουσίας συγχωνευόμενων ΦΟΔΣΑ, βαρύνουν 
τον οικείο Δήμο. Τυχόν εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από 
τον «Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας Ηπείρου», 
χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική 
διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές.

Για την περιέλευση των περιουσιακών στοιχείων συ-
ντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης - παραλα-
βής. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται 
ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Κτηματο-
λογικού Γραφείου.

Ως προς το προσωπικό των συγχωνευόμενων Συνδέ-
σμων, ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 245 
του ν. 4555/2018.

Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΦΟΔΣΑ με την 
επωνυμία «Αναγκαστικός Σύνδεσμος Διαχείρισης Στε-
ρεών Αποβλήτων Διαχειριστικής Ενότητας Περιφέρειας 
Ηπείρου».

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει με τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 20 Ιανουαρίου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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