E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2019.08.07 18:17:05
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

37637

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
7 Αυγούστου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και
αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
2

Διόρθωση σφάλματος στην 80/2/31.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα
«Ελληνικό Κτηματολόγιο» που δημοσιεύθηκε στο
ΦΕΚ 3109/τ.Β’/03.08.2019.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71418/545
(1)
Δίωξη ημίαιμων, μη δεσποζόμενων, χοίρων και
αγριόχοιρων σε αγροτικές και λοιπές περιοχές.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/69 (ΦΕΚ 7Α΄).
2. Την ετήσια ρυθμιστική απόφαση του ΥΠΕΝ για τη
θήρα.
3. Τον ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α’) «Νέα αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης».
4. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση
της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α’/
13-03-1983).
5. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98/Α’/2005).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 περ. β του π.δ.189/
2009 (ΦΕΚ 221Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».
8. Το π.δ. 132/2017 (ΦΕΚ 160 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)».
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9. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α’) περί «Ανασύσταση των
Υπουργείων «και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
10. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119 Α’).
11. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ. 121 Α’).
12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ. 122 Α’).
13. Την αριθμ. 165390/590/22-3-2018 (ΦΕΚ 1128/Β΄)
«Περί εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας».
14. Το αριθμ. 168554/625/2-4-2018 έγγραφο της Δ/νσης
Διαχείρισης Δασών που αφορά την ανάγκη περιορισμού
της ασκούμενης εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας.
15. Την αριθμ.168588/1391/8-8-2018 απόφαση του
ΥΠΕΝ περί «Δίωξης ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων
και αγριόχοιρων» (ΦΕΚ 3418 Β’).
16. Το αριθμ. 1661/168631/08-07-2019 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ με θέμα
«προτάσεις για τη διαμόρφωση της Ρυθμιστικής απόφασης θήρας 2019-2020».
17. Το αριθμ. 524/196113/1-8-2019 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, που αφορά τη λήψη προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της
Αφρικανικής Πανώλης των χοίρων σε Περιφερειακές
Ενότητες της Βορείου Ελλάδος.
18. Το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της Ελλάδος καταγράφεται υπερπληθυσμός του
είδους Susscrofa (αγριόχοιρου) και κυρίως ημίαιμων
ατόμων αυτού που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις
γεωργικές καλλιέργειες με αντίστοιχα αποτελέσματα
στην αγροτική οικονομία.
19. Το γεγονός ότι, παρά τα διαχειριστικά μέτρα που
λήφθηκαν μέχρι σήμερα, όπως είναι η αυξημένη κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο σε όλη
τη χώρα, δεν μειώθηκε ο πληθυσμός των αγριόχοιρων,
ούτε και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ενώ γίνεται
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και συνεχής αναφορά σε ζημιές που προκαλούνται από
μη δεσποζόμενους ημίαιμους χοίρους.
20. Το από 31-7-2019 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/νσης
Διαχείρισης Δασών με το οποίο προτάθηκαν συμπληρωματικά μέτρα διαχείρισης στα πλαίσια του άρθρου 259
του ν.δ. 86/1969, αποφασίζουμε:
Επιτρέπουμε - κατ’ εξαίρεση - την ελεγχόμενη δίωξη
μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων,
λόγω επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους
σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, από ειδικά συνεργεία,
που θα συσταθούν άμεσα στα πλαίσια εφαρμογής της
παραγράφου 2α του άρθρου 259 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας, ΦΕΚ 7 Α΄), με αποφάσεις των Συντονιστών
Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά τη
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής :
Ημερομηνίες συγκρότησης των συνεργείων.
Α. Άμεση προτεραιότητα :
Αφορά στης συγκρότηση συνεργείων δίωξης στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, οι
οποίες θα προχωρήσουν άμεσα στην έκδοση αποφάσεων
συγκρότησης ενός ή περισσότερων συνεργείων δίωξης ανά
Δασική Υπηρεσία, στα πλαίσια της παρούσας απόφασης.
Τα συνεργεία θα λειτουργήσουν άμεσα μετά από τη
συγκρότησή τους και έως τις 15/9/2020, ημερομηνία,μετά από την οποία θα επαναξιολογηθεί το μέτρο.
Όροι και Προϋποθέσεις
α. Η ρύθμιση των πληθυσμών των ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων, καθώς και των αγριόχοιρων, θα γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποκλειστικά
και μόνο με το κυνήγι σε πεδινές, ημιορεινές - γεωργικές περιοχές, από ειδικά συνεργεία ομάδων έμπειρων
κυνηγών μελών των συνεργαζόμενων με το υπουργείο
τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων.
β. Το σχεδιασμό (συγκρότηση συνεργείων, τεχνικές,
περιοχές, επαναληψιμότητα, αξιολόγηση) αναλαμβάνει
το Γραφείο Θήρας της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σε
συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες των
οικείων κυνηγετικών οργανώσεων.
Εφόσον υπάρχει ειδική επιστημονική ή τεχνική αιτιολόγηση, η δράση μπορεί να υλοποιηθεί με συγκεκριμένο
στόχο (θηρεύσιμα άτομα, ημερομηνίες) και εντός καταφυγίων άγριας ζωής.
Η επίβλεψη γίνεται με την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο δασικών υπαλλήλων (ένας εκ των οποίων
θα είναι δασοφύλακας), ως υπευθύνων του συνεργείου,
καθώς και επικουρικά, με τη συμμετοχή ιδιωτικών φυλάκων θήρας των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων.
Οι Δασικές Υπηρεσίες θα μεριμνήσουν ώστε τις προβλεπόμενες από τη ρυθμιστική απόφαση ημέρες άσκησης της θήρας του αγριόχοιρου, τα προγράμματα δίωξης
να διενεργούνται εκτός της επιτρεπόμενης μέρας κυνηγίου, κατά τη διάρκεια του ωραρίου θήρας, κυρίως σε
γεωργικές και ημιορεινές περιοχές, όπου παρατηρούνται
ημίαιμοι μη δεσποζόμενοι χοίροι.
γ. Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηρι-
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ότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο
τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, κινητοποίηση αρμόδιων
φορέων κ.λπ.
Επίσης, με τη συνδρομή και λοιπών εμπλεκόμενων
υπηρεσιών και φορέων (Ελληνική Αστυνομία Ο.Τ.Α,
Ενώσεις Αγροτών, Κυνηγετικές Οργανώσεις, Φορείς
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής που επιχειρούν
τα συνεργεία,ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα
προσβασιμότητας σε αυτήν και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών.
δ. Επιτρέπεται για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης η χρήση κυνηγετικών όπλων από τα μέλη των
συνεργείων δίωξης που θα συγκροτηθούν, για το χρονικό διάστημα ισχύος της, συμπεριλαμβανομένου του
διαστήματος εκτός της κυνηγετικής περιόδου.
ε. Επιτρέπεται, κατ΄ εξαίρεση, για την υλοποίηση των
σκοπών της παρούσας και για το χρονικό διάστημα ισχύος της, η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών.
στ. Εφιστάται η προσοχή των συνεργείων στις περιπτώσεις παρουσίας απειλούμενων ή προστατευόμενων
ειδών της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα απειλούμενων αρπακτικών πτηνών, κατά την περίοδο της φωλεοποίησης
και ανατροφής των νεοσσών.
ζ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέλη των
συνεργείων υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του
σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειομένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
η. Οι κυνηγοί που θα συμμετέχουν στα συνεργεία θα
είναι μέλη των συνεργαζόμενων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κυνηγετικών Συλλόγων και θα
πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη
έναντι τρίτων για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των
συνεργείων δίωξης.
θ. Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των συνεργείων δίωξης και με σκοπό την συσχέτιση του μέτρου της δίωξης με
την αφρικανική πανώλη των Χοίρων, οι Δασικές Υπηρεσίες
των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Μακεδονίας- Θράκης
και Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας θα προκαλέσουν άμεσα
σύσκεψη σε τοπικό επίπεδο στην οποία θα κληθούν ιδίως
οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(ΔΑΟΚ), εκπρόσωποι των οικείων Ο.Τ.Α, των τοπικών Κυνηγετικών Συλλόγων, των τοπικών Γεωργοκτηνοτροφικών
Ενώσεων, των Φορέων Διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή
ευθύνης τους, θα εντοπίσουν και θα καθορίσουν κατά
προτεραιότητα τους τομείς δράσης των συνεργείων, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές υψηλότερου κινδύνου,
που γειτονεύουν με αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
Ι. Επιτρέπεται η αγοραπωλησία των θηρευομένων στα
πλαίσια της παρούσας ατόμων μη δεσποζόμενωνημίαιμων ή άγριων χοίρων.
Με αποφάσεις των Συντονιστών Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα καθοριστεί η διαδικασία
καθώς και ποσοστό, μέχρι 20% του βάρους του κρέατος,
το οποίο θα μπορεί να διατίθεται δωρεάν, μετά από σχετικό κτηνιατρικό έλεγχο, σε κοινωνικά παντοπωλεία και
ιδρύματα της περιοχής.
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Ια. Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα τηρούν φάκελο με στοιχεία για τον αριθμό
των συνεργείων που θα συγκροτήσουν, τη σύνθεσή
τους, (αρχηγός ομάδας, μέλη κ.λπ., ατομικά και λοιπά
στοιχεία επικοινωνίας) τις εξόδους που πραγματοποιήθηκαν, τον αριθμό των θηρευθέντων χοίρων και τις ποσότητες που διατέθηκαν (πώληση - διάθεση), την περιοχή
δράσης του συνεργείου (με χάρτη στον οποίο θα έχουν
σημειωθεί οι περιοχές δράσης των συνεργείων, οι κτηνοτροφικές μονάδες διαφόρου δυναμικότητας της περιοχής
καθώς και τα λοιπά μέτρα που λήφθηκαν συνεργικά με
τη δίωξη στην ίδια περιοχή (μυοκτονίες, βελτιώσεις περιφράξεων, απολυμάνσεις, προγράμματα ενημέρωσης
των αγροτών κλπ).
Β. Μέση προτεραιότητα :
Σύσταση συνεργείων από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, και Αττικής
οι οποίες θα προχωρήσουν στην έκδοση αποφάσεων
συγκρότησης ενός ή περισσότερων συνεργείων δίωξης
ανά δασική Υπηρεσία, στα πλαίσια της παρούσας απόφασης. Τα συνεργεία στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
αυτές θα λειτουργήσουν μετά από άμεση αξιολόγηση
της ανάγκης προστασίας της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής στην περιοχή ευθύνης των οικείων
Δασαρχείων και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τις
οικείες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ) από την ημερομηνία συγκρότησης τους
μέχρι τις 15/9/2019 και από 20-1-2020 μέχρι 15-9-2020,
ημερομηνία, μετά από την οποία θα επαναξιολογηθεί το
μέτρο της συγκρότησης συνεργείων δίωξης.
Για τις ανωτέρω Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ισχύουν
οι προϋποθέσεως (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ), (ζ), (η), (ι) και
(ια) του κεφαλαίου Α της παρούσας απόφασης.
Γ. Λοιπές περιπτώσεις:
α. Στις υπόλοιπες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας, τα συνεργεία θα συγκροτηθούν μόνο στην περίπτωση που διατυπωθεί σχετικό αίτημα από την οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.)
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β. Χειρισμός προσεγγίσεων ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων ή αγριόχοιρων εντός κατοικημένων περιοχών σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις: Συνιστάται
η εκδίωξη τους ή η παγίδευση τους (εγκλωβισμός) σε
ελεγχόμενο χώρο ή κλωβούς και η απομάκρυνσή τους
από την περιοχή.
Δ. Λοιπές απαγορεύσεις :
Από τη δημοσίευση της παρούσας, απαγορεύεται αυστηρά η παροχή τροφής σε ημίαιμους χοίρους ή αγριόχοιρους στον αστικό, ημιαστικό ή περιαστικό ιστό και στις περιοχές που συγκροτήθηκαν και δρουν τα συνεργεία δίωξης.
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(2)
Στην 80/2/31.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» με θέμα
«Διόρθωση αρχικών εγγραφών λόγω προδήλου σφάλματος σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 18 παρ.
1 περ. ε΄ του ν.2664/1998 για το Εθνικό Κτηματολόγιο»
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3109/τ.Β’/03.08.2019 στην
σελίδα 37345, στην Α΄ στήλη στο δεύτερο στίχο διορθώνεται η ημερομηνία της απόφασης
από το εσφαλμένο:
«31/1/2019»
στο ορθό:
«31/7/2019».
(Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

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

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

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

*02031390708190004*

