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3 Αυγούστου 2022

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών
στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.

2

Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου,
του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/79651/2554
(1)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών
στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικούς Συλλόγους.
O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις παρ. 7 και 10, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 3170/2003 (Α’ 191)
του άρθρου 266 του ν.δ. 86/1969 (Α’ 7).
2. Την υπ’ αρ. 25234/1637/7-4-1976 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας «Περί εγκρίσεως καταστατικού
Κυνηγετικών Συλλόγων, Κυνηγετικών Ομοσπονδιών
και Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας» (Β’ 640) και
ειδικότερα την παρ. 4 του άρθρου 4, την παρ. 2.ι) του
άρθρου 11 και την παρ. 4 του άρθρου 23 του «Καταστατικού Κυνηγετικού Συλλόγου», τις παρ. 2α, 3 και 4 του
άρθρου 18, του «Καταστατικού Κυνηγετικής Ομοσπονδίας», τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 του «Καταστατικού
Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας».
3. Τις υπ’ αρ. 3942/2001 και 3943/2001 αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας.
4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
5. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98),

Αρ. Φύλλου 4130

όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
6. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση
της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
«Ελλάδα 2.0», Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).
7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).
8. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση μετονομασία Γενικών
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).
9. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί μετονομασίας του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
10. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).
11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
12. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122).
13. Το π.δ. 2/2021«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
14. Την υπ’ αρ. 35/20.01.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).
15. Το υπ’ αρ. 856/06-07-2022 έγγραφο της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος «Πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος σχετικά με το περιεχόμενο
των αποφάσεων καθορισμού των συνδρομών και των
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τελών έκδοσης αδειών θήρας για το έτος 2022 - 2023»
(Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/70354/2241/06-07-2022).
16. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77489/2451/25-07-2022,
ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας
Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της
Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος
της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:
1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2022 - 2023,
το ύψος της συνδρομής των κυνηγών -μελών των αναγνωρισμένων ως «συνεργαζόμενων με το Υπουργείο, Κυνηγετικών Συλλόγων», στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ.
2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των ανωτέρω Κυνηγετικών Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και
την Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας ως ακολούθως:
α. ποσοστό 18,75 % (ήτοι ποσό 15,00 €) καταβάλλεται
στην οικεία Κυνηγετική Ομοσπονδία και
β. ποσοστό 62,50 % (ήτοι ποσό 50,00 €) καταβάλλεται
στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας αντίστοιχα,
από τις καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών - μελών των αναγνωρισμένων ως συνεργαζόμενων με το
Υπουργείο Κυνηγετικών Συλλόγων.
3) Τα ανωτέρω ποσά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό
Σύλλογο στους τηρούμενους τραπεζικούς λογαριασμούς
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς της οικείας
Κυνηγετικής Ομοσπονδίας και της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, αντίστοιχα, κατά τη διαδικασία
έκδοσης ή θεώρησης της άδειας θήρας. Τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια
εισπράξεως αποτελούν απαραίτητα δικαιολογητικά για
την έκδοση ή θεώρηση της αδείας θήρας.
4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται
να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους
Κυνηγετικούς Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία και τις
Κυνηγετικές Οργανώσεις της χώρας.
5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες, αντίστοιχα, υποχρεούνται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό τραπεζικού
λογαριασμού για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς
από τους Κυνηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία
και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής
τους αρμοδιότητας.
6) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και οι Κυνηγετικοί
Σύλλογοι διαθέτουν τουλάχιστον το ήμισυ των ετησίων
εσόδων τους (50 %) για φιλοθηραματικές δαπάνες, ενώ
η Κυνηγετική Συνομοσπονδία διαθέτει τουλάχιστον το
ενενήντα πέντε τοις εκατό (95 %) των ετησίων εσόδων
της για φιλοθηραματικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων σε αυτές οπωσδήποτε των δαπανών μισθοδοσίας
και απασχόλησης των ιδιωτικών φυλάκων θήρας των
Ομοσπονδιών και του εξοπλισμού τους.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Ιουλίου 2022
Ο Yφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/79985/2565
(2)
Ρυθμίσεις θήρας στη λιμνοθάλασσα Κoτυχίου,
του δάσους Στροφιλιάς και της ευρύτερης περιοχής τους.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 251, 255, 258, 259 και 261 του ν.δ. 86/1969
«Δασικός Κώδικας», το άρθρο 11 του ν.δ. 996/1971, τα άρθρα 7 και 8 του ν. 177/1975, τα άρθρα 57, 58 και 59 του
ν. 2637/1998 και την υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 (Β’ 757)
κοινή απόφαση των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας
και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 366599/16-12-1996 (Β’ 1188), 294283/
23-12-1997 (Β’ 68), 87578/703/6-3-2007 (Β’ 581) κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.
2. Την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε103/6-9-2010
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός μέτρων και
διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της» (Β’ 1495),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/
Ε103/23-2-2012 (Β’ 415) κοινή υπουργική απόφαση, σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ,
«Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.
3. Το άρθρο 18, την παρ. 3 του άρθρου 19, τις παρ. 1
και 2 του άρθρου 21, τα άρθρα 28, 29, 30 και τις παρ. 9
και 10 του άρθρου 31 του ν. 1650/1986 (Α’ 160), όπως τα
άρθρα 18 και 21 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 16 του
ν. 2742/1999 (Α’ 207), και όπως το άρθρο 30 τροποποιήθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 98 του ν. 1892/1990
(Α’ 101) και το άρθρο 4 του ν. 3010/2002 (Α’ 91) και ισχύουν σήμερα μετά τον ν. 4685/2020 (Α’ 92).
4. Τον ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει
εκτάσεων και άλλες διατάξεις»(Α’ 303).
5. Τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της
ευρώπης» όπως κυρώθηκε με τον ν. 1335/1983 (Α’ 32).
6. Τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβιοτόπων», η οποία κυρώθηκε με τον ν. 191/1974 (Α’ 350).
7. Τη Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», η
οποία κυρώθηκε με τον ν. 2719/1999 (Α’ 106).
8. Την Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009
«περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών».
9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας».
10. Τον ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α’ 153).
11. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98),
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όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
12. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», (Α’ 133).
13. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
14. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Καταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπουδαστών/σπουδαστριών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για την ένταξη στον κλάδο
Π.Ε. Επιτελικών Στελεχών, διατάξεις για την ολοκλήρωση
της μεταφοράς των δασικών υπηρεσιών στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διατάξεις για την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
"Ελλάδα 2.0", Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 63).
15. Την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 189/
2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των
Υπουργείων» (Α’ 221).
16. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).
17. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση μετονομασία Γενικών
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).
18. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί μετονομασίας του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας».
19. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
20. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122).
21. Το π.δ. 2/2020 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
22. Την υπ’ αρ. 35/20.1.2021 κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).
23. Την παρ. 9 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 12365/
29-4-2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών
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της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους Στροφυλιάς
και της ευρύτερης περιοχής τους (Ν. Αχαΐας, Ν. Ηλείας)
ως Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς»
(Δ’ 159).
24. Τις υπ’ αρ. 133261/1997/10-7-2013 (Β’ 1798) και
113307/2148/18-8-2014 (Β’ 2330), 127569/2534/7-8-2015
(Β’ 1670), 143542/2086/9-8-2016 (Β’ 2836) και 172337/
1266/26-7-2018 (Β’ 3120) και την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΔ/61759/1622/2020 (Β’ 2941) αποφάσεις «Ρυθμίσεις
θήρας στη λιμνοθάλασσα Κοτυχίου του Δάσους Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής».
25. Το με Α.Π. 110594/11-07-2022 έγγραφο του Δασαρχείου Αμαλιάδας «Ανανέωση απόφασης Θήρας Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου» για την παράταση κατά δύο
(2) έτη της απαγόρευσης της θήρας στην περιοχή που
ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 σύμφωνα με
το άρθρο 4 της υπ’ αρ. 12365/29-4-2009 (Δ’ 159) κοινής
υπουργικής απόφασης.
26. Το υπ’ αρ. 13716/21-07-2022 έγγραφο του ΟΦΥΠΕΚΑ
για την ρύθμιση της θήρας εντός του Εθνικού Πάρκου.
Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» (Α.Π. Εισερχ. ΥΠΕΝ/
ΔΔΔ/76599/2428/22.07.2022).
27. Την μεγάλη ορνιθολογική αξία της περιοχής του
Εθνικού Πάρκου σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό αλλά και σε Διεθνές επίπεδο η οποία έγκειται στη σημασία της για
το φώλιασμα, τη μετανάστευση και την αναπαραγωγή πολλών μεταναστευτικών ή μη ειδών πτηνών στα
οποία περιλαμβάνονται και είδη σπάνια ή απειλούμενα,
αποφασίζουμε:
Απαγορεύουμε για δύο (2) έτη, το κυνήγι όλων των
θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες
Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1 και Β1, σύμφωνα με το άρθρο 4 της
υπ’ αρ. 12365/29-4-2009 κοινής υπουργικής απόφασης
«Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών της λιμνοθάλασσας Κοτυχίου, του δάσους
Στροφυλιάς και της ευρύτερης περιοχής ως Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλιάς» (Δ’ 159).
Εξουσιοδοτούμε τον Προϊστάμενο του Δασαρχείου
Αμαλιάδας για την έκδοση Δασικής Αστυνομικής διάταξης (Δ.Α.Δ.) στα πλαίσια της παρούσας απαγορευτικής
διάταξης θήρας.
Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2022
Ο Yφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4130/03.08.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02041300308220004*

