
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    10481 
Νομιμοποίηση του Ορειβατικού Καταφυγίου 

«Χριστόδουλος Χατζηπέτρος», στο όρος Κόζια-

κα (Κερκέτιον Όρος) στη θέση Βρύση Μπακόλα 

της ΤΚ Περτουλίου, Δ. Πύλης, της ΠΕ Τρικάλων 

Περιφέρειας Θεσσαλίας.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ 
ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό 

Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 59/07.02.2020 Υπουργείου Επι-
κρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), την περ. (δ΄) της παρ. (γ΄) του 
σχετικού εγγράφου με την αρμοδιότητα των Προϊστα-
μένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων για την 
τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων» (ΑΔΑ: 
Ω5Α146ΜΓΨ7-Δ1Ε).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 12 του ν. 4280/2014 
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη-
ση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159), όπως αντικα-
ταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4519/2018 «Φορείς 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες δι-
ατάξεις» (Α΄ 25).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 998/1979, όπως 
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του ν. 4280/2014 
«Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη-
ση – Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών – Ρυθμίσεις δασικής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 159) και τροποποι-
ήθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4315/2014 «Πράξεις εισφο-
ράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 269).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 3 του α.ν. 864/1937 
«Περί συστάσεως και λειτουργίας Τουριστικών ή Ταξι-
διωτικών Γραφείων και περί Τουριστικών και Εκδρομι-

κών Σωματείων» (Α΄ 377), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 26 παρ. 4 του ν.δ. 3430/1955 «Περί τροποποιή-
σεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως διατάξεων περί 
Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και άλλων τινών δια-
τάξεων» (Α΄ 307).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του α.ν. 771/1945 «περί 
παραχώρησης κτισμάτων στον Ορειβατικό Σύνδεσμο» 
(Α΄ 321).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 περί 
σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδό-
τησης Τουριστικών Επενδύσεων στον Ελληνικό Οργανι-
σμό Τουρισμού (Α΄ 180), όπως συμπληρώθηκε με το άρ-
θρο 148 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), περί Ειδικής Υπηρεσίας 
Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων 
στον ΕΟΤ και με το άρθρο 14 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175) 
περί μεταφοράς της Ειδικής Υπηρεσίας του ΕΟΤ του άρ-
θρου 12 του ν. 4002/2011 στο Υπουργείο Τουρισμού.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 περ. ηη του 
ν. 4276/2014 περί ορισμού των ορειβατικών καταφυ-
γίων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής 
(Α΄ 155).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 1 του ν.δ. 3430/1955 
«Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως 
διατάξεων περί Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 307).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 70/2015 περί 
ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με το 
οποίο το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (A΄ 114).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 123/2016 περί 
ανασύστασης και μετονομασίας Υπουργείων, με το 
οποίο ανασυνιστάται το Υπουργείο Τουρισμού (Α΄ 208).

13. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

14. Τις διατάξεις του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157).

15. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (A΄ 160).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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16. Την υπ’ αρ. 2868/18-02-2004 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας «Κανονισμός Ορει-
βατικών Καταφυγίων» (Β΄ 398), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ15 περ. 5 του 
ν. 4254/2014 (Α΄ 85).

17. Την υπ’ αρ. 549/11-1-2019 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τουρισμού 
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών 
ορειβατικών καταφυγίων και διαδικασία χορήγησης Ει-
δικού Σήματος Λειτουργίας» (Β΄ 100).

18. Την υπ’αρ. Υπ. Τουρ. 8928/15-6-2020 αίτηση έκδο-
σης κοινής υπουργικής απόφασης νομιμοποίησης του 
Μητρονάτσιου Περικλή.

19. Την υπ΄ αρ. Υπ. Τουρ. 7552/20-5-2020 «Διαπιστω-
τική πράξη του ορειβατικού καταφυγίου «Χριστόδου-
λος Χατζηπέτρος», στο όρος Κόζιακας, στη θέση Βρύση 
Μπακόλα της ΤΚ Περτουλίου, Δ. Πύλης, της ΠΕ Τρικάλων 
Περιφέρειας Θεσσαλίας.

20. Τα υπ’ αρ. 3027/88159/11.12.2018 και 6197/ 
162027/11.12.2019 έγγραφα του Δασαρχείου Τρικάλων.

21. Την υπ΄ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/11299/491/13.02.2020 
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί του σχεδί-
ου της Διαπιστωτικής Πράξης του ορειβατικού καταφυ-
γίου «Χριστόδουλος Χατζηπέτρος», στο όρος Κόζιακας, 
στη θέση Βρύση Μπακόλα της ΤΚ Περτουλίου, Δ. Πύλης, 
της ΠΕ Τρικάλων Περιφέρειας Θεσσαλίας, με συνημμένα 
τέσσερα (4) τοπογραφικά διαγράμματα, θεωρημένα από 
το Δασαρχείο Τρικάλων (α.π. 3027/88159/11.12.2018). 
Το γεγονός ότι το εν θέματι ορειβατικό καταφύγιο έχει 
αναγερθεί χωρίς την κατά νόμο οικοδομική άδεια.

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

Τη νομιμοποίηση του υφιστάμενου ορειβατικού κατα-
φυγίου με διακριτικό τίτλο «Χριστόδουλος Χατζηπέτρος» 
στο όρος Κόζιακα (Κερκέτιον Όρος) στη θέση Βρύση Μπα-
κόλα της Τοπικής Κοινότητας Περτουλίου, του Δήμου Πύ-
λης, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, με σκοπό να 
εξυπηρετεί την πεζοπορία, την ορειβασία, την αναρρί-
χηση και γενικά τις δραστηριότητες ορεινού τουρισμού.

Το ορειβατικό καταφύγιο «Χριστόδουλος Χατζηπέ-
τρος» στο όρος Κόζιακας στη θέση Βρύση Μπακόλα 
της ΤΚ Περτουλίου, Δ. Πύλης, της ΠΕ Τρικάλων καλύπτει 
έκταση με στοιχεία Α1, Α2, Α3, Α4, Α1 εμβαδού τετρα-
κοσίων τετραγωνικών μέτρων (400 τ.μ.), βρίσκεται εντός 
της προστατευόμενης ζώνης NATURA σε υψόμετρο 
1.750 μέτρων και αποτυπώνεται - περιγράφεται στο από 
Ιούνιος 2015 τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:200, 
του Πολιτικού Μηχανικού Γεώργιου Ζαφείρη, με συντε-
ταγμένες κορυφών βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό 
Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 1987, το οποίο ελέγχθηκε και 
θεωρήθηκε από τον Αν. Δασάρχη Τρικάλων και συμπλη-
ρώθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Επιτρεπτών 
Επεμβάσεων στα Δασικά Εδάφη, Πάρκων και Αλσών της 
Διεύθυνσης Προστασίας Δασών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και το οποίο προσαρτάται στην 
παρούσα.

Κατόπιν του ανωτέρω (20) σχετικού, η συνολική έκτα-
ση των 400 τ.μ, είναι κατά τεκμήριο δημόσια δασική και 
έχει παραχωρηθεί προσωρινά κατά νομή με τον υπ’ αρ. 
8/28-6-1956 τίτλο του Υπουργείου Γεωργίας (σχετ. το υπ’ 
αρ. 93442/1627/1956 έγγραφο του Υπουργείου Γεωρ-
γίας). Βρίσκεται εντός των ορίων του Πανεπιστημιακού 
Δάσους Περτουλίου, το οποίο, διά του Ταμείου Διοική-
σεως και Διαχειρίσεως των Πανεπιστημιακών Δασών 
παρά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
με το υπ’ αρ. 1530/17-9-2019 έγγραφό του συναινεί 
και εγκρίνει την νομιμοποίησή του καθώς οι κτιριακές 
εγκαταστάσεις του συνάδουν με τον σκοπό της παραχώ-
ρησης και δεν παρεκκλίνουν των βασικών σκοπών που 
θέτει ο ν. 6320/1934. Επιπλέον, το ορειβατικό καταφύγιο 
βρίσκεται εντός των ορίων Ελεγχόμενης Κυνηγετικής 
Περιοχής Κόζιακα και σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο 
του Δασαρχείου Τρικάλων η ύπαρξη του καταφυγίου 
είναι συναφής δραστηριότητα με την ανάπτυξη του θη-
ράματος και εισηγείται θετικά για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας νομιμοποίησής του με την επισήμανση των 
απαγορεύσεων του άρθρου 8 του π.δ. 453/1977.

Εντός της έκτασης υφίστανται κτίσματα συνολικής δο-
μημένης επιφάνειας καταφυγίου εμβαδού 262,19 τ.μ. ως 
εξής: 1) Κτίριο 1: Ισόγειο εμβαδού 141,53 τμ και πατάρι 
εμβαδού 85,88τμ., 2) Κτίριο 2: Ισόγειο εμβαδού 34,78 τ.μ. 
Το ορειβατικό καταφύγιο διαθέτει χώρους υποδοχής, 
καθιστικού και τραπεζαρίας, κουζίνας, δωμάτιο υπεύ-
θυνου καταφυγίου με WC, αποθήκη χώρους υγιεινής, 
τουαλέτες, ντους και κοιτώνες. Η θέρμανση των χώρων 
γίνεται με τζάκι και θερμάστρες καυσόξυλων. Η ηλεκτρο-
δότηση παρέχεται από φωτοβολταϊκό σύστημα αλλά και 
από γεννήτρια. Η ύδρευση γίνεται από δεξαμενή και από 
βρύση δεξαμενή, ενώ βρίσκεται σε απόσταση 150 μέ-
τρων από την πηγή «Μπακόλα». Οι ανωτέρω κατασκευές, 
που σχετίζονται με την ηλεκτροδότηση και ύδρευση του 
ορειβατικού καταφυγίου και εξυπηρετούν τη λειτουργία 
του, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού ως συνοδές 
κατασκευές.

Το ορειβατικό καταφύγιο είναι δυναμικότητας 35 κλι-
νών. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται από ορειβατικά μονο-
πάτια από Ελάτη, από Γούβα, από Κανάλια, από Μνήμα 
Παπαδιάς, από Κανάβια, από Υδραγωγείο, από Βάρα και 
από το Χιονοδρομικό Περτουλίου.

Η νομιμοποίηση του εν λόγω ορειβατικού καταφυγίου 
δίνεται με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

• Ο δικαιούχος φέρει την ευθύνη για κάθε πιθανή ζη-
μία από και σε τρίτους και θα αναλάβει την υποχρέωση 
λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προ-
στασίας της περιβάλλουσας βλάστησης και των εγκα-
ταστάσεων βάσει έγγραφων οδηγιών της Δασικής και 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

• Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στη γύρω 
έκταση, πλην των καθορισμένων για την επέμβαση θέ-
σεων.

• Ισχύουν οι απαγορεύσεις του άρθρου 8 του 
π.δ. 453/1977.

• Δεν επιτρέπεται περαιτέρω απώλεια της δασικής 
βλάστησης πέραν της μέχρι σήμερα πραγματοποιημέ-
νης. Εάν κάτι τέτοιο απαιτηθεί πρέπει να εγκριθεί από 
τη δασική υπηρεσία.
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• Για κάθε επιπλέον πρόσκαιρη ή μόνιμη κατασκευή 
που πρόκειται να δημιουργηθεί απαιτείται προηγούμενη 
έγκριση της δασικής υπηρεσίας για τις εκτάσεις που προ-
στατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

• Απαγορεύεται η μεταβολή ή διεύρυνση της χρήσης 
της έκτασης πέραν του συγκεκριμένου σκοπού.

• Η παρούσα απόφαση χορηγείται για όσο διάστημα 
ισχύει η συγκεκριμένη δραστηριότητα. Σε περίπτωση 
που δεν εκπληρωθεί ή εκλείψει ή οποτεδήποτε ήθελε 
μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση 
και δεν τηρηθούν οι προαναφερόμενοι όροι, η έκταση 
θα επανέλθει χωρίς άλλες διατυπώσεις ως δασικού χα-
ρακτήρα έκταση στην εποπτεία της Δασικής Αρχής, για 
να τη διαχειριστεί κατά τις διατάξεις της Δασικής Νομο-
θεσίας, και η απόφαση παύει να ισχύει.

• Η παρούσα απόφαση χορηγείται υπέρ του προσώ-
που που εγκρίθηκε και ισχύει αυστηρά γι’ αυτόν. Τυχόν 
αλλαγή του δικαιούχου που θα απαιτηθεί, θα πραγματο-
ποιηθεί με τροποποίηση της παρούσας μόνο ως προς το 
πρόσωπο ή τον φορέα, χωρίς αλλαγή των λοιπών όρων 
της επέμβασης. Η μίσθωση του ορειβατικού καταφυγί-
ου σε τρίτον από τον δικαιούχο δε συνιστά αλλαγή του 
προσώπου στο οποίο απευθύνεται η απόφαση.

• Η νομιμοποίηση αυτή δεν συνεπάγεται μεταβολή του 
δασικού χαρακτήρα της έκτασης, διαρκεί όσο εκπληρώ-
νεται ο σκοπός για τον οποίο δίνεται.

• Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παύσει η 
δραστηριότητα, ο δικαιούχος οφείλει να απομακρύνει 
τις εγκαταστάσεις που κατασκεύασε εντός της έκτασης 
και να αποκαταστήσει τον χώρο επέμβασης, σύμφωνα 
με τις υποδείξεις της δασικής υπηρεσίας. Εάν αυτό δεν 
τηρηθεί, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 71 
του ν. 998/1979 ως ισχύει, τηρουμένων του λοιπού των 
προϋποθέσεων της παρ. 12 άρθρου 45 του ν. 998/1979 
ως ισχύει και η έκταση θα επανέλθει στο καθεστώς που 
ίσχυε πριν από την αλλαγή της χρήσης της.

• Η απόφαση αυτή δεν απαλλάσσει τον δικαιούχο από 
την εξασφάλιση τυχόν άλλων προβλεπομένων εγκρίσε-
ων ή αδειών.

• Η παρούσα επέχει θέση οικοδομικής άδειας και έγκρι-
σης επέμβασης του άρθρου 45 του ν. 998/1979 ως ισχύει.

• Για την έκδοση της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 
52 παρ. 12 του ν. 4280/2014 (Α΄ 159) όπως ισχύει, δεν 
απαιτούνται, υπαγωγή σε ΠΠΔ, υποχρέωση αναδάσωσης 
ή δάσωσης και καταβολή ανταλλάγματος χρήσης.

• Η εγκατάσταση στην έκταση θα γίνει με πρωτόκολ-
λο εγκατάστασης, το οποίο θα συντάξει το Δασαρχείο 
Τρικάλων, ως αρμόδια δασική υπηρεσία της οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και αντίγραφό του πρέ-
πει να αποσταλεί στη Διεύθυνση Προστασίας Δασών 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στο 
Υπουργείο Τουρισμού (ΕΥΠΑΤΕ). Οι θέσεις επέμβασης 
είναι συγκεκριμένες και αυστηρά προσδιορισμένες στο 
έδαφος διά του πρωτοκόλλου εγκατάστασης που θα συ-
νταχθεί, δύναται δε να τροποποιηθούν μετά από εισήγη-
ση της αρμόδιας δασικής αρχής, αν προκύψουν σοβαρά 
ζητήματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

• Όταν εκδοθούν όλες οι απαιτούμενες διοικητικές 
πράξεις και εγκρίσεις που απαιτούνται για τη νομιμο-
ποίηση του εν λόγω ορειβατικού καταφυγίου, οι διοικη-
τικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες για την προστασία της έκτασης ανακαλούνται.

• Επιτρέπεται ατελώς η διανυκτέρευση του εκπαιδευτι-
κού προσωπικού του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού 
Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και του προσωπικού του Ταμείου Διοικήσεως 
και Διαχειρίσεως Πανεπιστημιακών Δασών.

• Η παρακολούθηση και εφαρμογή των ανωτέρω, ανα-
τίθεται στο Δασαρχείο Τρικάλων.

• Ο δικαιούχος με την εγκατάστασή του στην έκταση, 
αποδέχεται πλήρως τους σχετικούς όρους της απόφα-
σης, ενώ η μη συμμόρφωσή του στους τεθέντες όρους 
συνεπάγεται υποχρεωτικά την ανάκλησή της, με τις προ-
κύπτουσες από την Δασική Νομοθεσία συνέπειες.

• Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν εκνί-
κηση οποιονδήποτε αξιώσεων εκ μέρους τρίτων επί της 
έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε η νομιμοποίηση.
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Η παρούσα και το ως άνω τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο προσαρτάται σε αυτήν, να δημοσιευθούν στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

 Αθήνα, 8 Ιουλίου 2020

Ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΑΛΗΣ

Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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*02031032707200008*

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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