
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/94090/3093 
Ρυθμίσεις θήρας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο 

Αμβρακικού. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.δ. 86/1969 «Δασικός Κώδιξ» (Α’ 7) και ιδίως 

τα άρθρα  251, 258, 259 και 261, το άρθρου  11 του 
ν.δ. 996/1971 (Α’ 192), τα άρθρα 7 και 8 του ν. 177/1975 
(Α’ 205) και τα άρθρα 57, 58 και 59 του ν. 2637/1998 
(Α’ 200).

2. Tην υπ’ αρ. 414985/29-11-1985 κοινή απόφαση του 
Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Αναπληρωτή 
Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτη-
νοπανίδας» (Β’ 757), 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 και την 
υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Β’ 1495) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομί-
ας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

3. Το άρθρο 255 του ν.δ. 86/1969, όπως αντικαταστά-
θηκε με την παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 2637/1998.

4. Τον ν. 3208/2003 «Προστασία των δασικών οικο-
συστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγ-
μάτων 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 απο-
δημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα, η 
οποία κυρώθηκε με τον ν. 2719/1999 (Α’ 106).

8. Την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2009 «περί 
της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών» (Κωδικοποιημένη 
έκδοση).

9. Την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικο-
τόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, A’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου  119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

12. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

13. Το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 «Κύρωση: α) της από 
5.8.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Έκτακτα 
μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου πυρκαγιών” 
(Α’ 138) και β) της από 13.8.2021 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου “Έκτακτα μέτρα για την αποτελεσματική 
προστασία και την ταχεία αποκατάσταση του φυσικού 
περιβάλλοντος, την άμεση στήριξη των πληγέντων από 
τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 και συναφείς 
διατάξεις” (Α’ 143) και άλλες διατάξεις» (Α’ 156).

14. Την περ.  β της παρ.  1 του άρθρου  6 του 
π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδι-
οτήτων των Υπουργείων» (Α’ 221).

15. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)» (Α’ 160), όπως τροπο-
ποιήθηκε το π.δ. 29/2022 (Α’ 77).

16. Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) περί μετονομασίας του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

18. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 122).

19. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός, Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

20. Την υπ’  αρ.  35/20.1.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
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Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γεώργιο Αμυρά» (Β’ 178).

21. Το π.δ. 6/2022 «Σύσταση μετονομασία Γενικών 
Γραμματειών, σύσταση Ειδικής Γραμματείας, μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων» (Α’ 17).

22. Τον ν. 4915/2022 «Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Κα-
ταπολέμησης της Διαφθοράς, διατάξεις για θέματα 
ανθρώπινου δυναμικού και Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, νομοθετικό πλαίσιο εκπαίδευσης των σπου-
δαστών/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 εφαρμο-
γή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 
“Ελλάδα 2.0”, Εθνική Σύνταξη Ομογενών και άλλες επεί-
γουσες διατάξεις» (Α’ 63).

23. Την υπ’ αρ. 11989/2008 κοινή υπουργική απόφαση 
«Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσι-
ων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρ-
κου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών» 
(Δ’ 123).

24. Tην υπ’  αρ.  135500/2541/11-9-2013 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέρ-
γειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ρυθμίσεις θήρας στο 
Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού» (Β’  2293), 
την υπ’  αρ.  114658/2576/15-9-2014 (Β’  2473) από-
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με ίδιο θέμα, την 
υπ’ αρ. 157685/1522/21-9-2017 (Β’ 3493) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
την υπ’ αρ. 173672/1570/17-9-2018 (Β’ 4142) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/89601/2454/2020 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας «Ρυθμίσεις Θήρας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων 
Αμβρακικού» (Β’  4093) και την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΔΔ/86345/2816/17-9-2021 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ρυθμίσεις θήρας στο 
Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού» (Β’ 4344).

25. Τη σχετική Μελέτη - Πρόταση για την άσκηση της 
θήρας σε ορισμένες ζώνες, που χρηματοδοτήθηκε από 
την ΕΤΑΝΑΜ, στα πλαίσια του INTEREG, που παραδόθηκε 
το Σεπτέμβριο του 2008 από το Βιολόγο Περγαντή.

26. Τη μελέτη με τίτλο «Αποτελέσματα του προγράμ-
ματος φαινολογίας της μετανάστευσης των πτηνών στην 
Ελλάδα - Η περίπτωση του Αμβρακικού Κόλπου, περίο-
δος 2006-2010 χωρική και χρονική ανάλυση», Σεπτέμ-
βριος 2011, η οποία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία των 
οργανισμών ΟΜΡΟ, IMRCF και Α.Π.Θ.

27. Τις εισηγήσεις για την άσκηση θηρευτικών δρα-
στηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές του Υγροτόπου 
του Αμβρακικού όπως κατατέθηκαν σε ειδική ημερίδα 
με τίτλο «Η κυνηγετική δραστηριότητα στα πλαίσια της 
Διαχείρισης και Προστασίας του Αμβρακικού Κόλπου» 
που πραγματοποιήθηκε στην Άρτα στις 27/6/2012 στην 
οποία εκφράστηκαν και καταγράφηκαν οι σχετικές με 
το θέμα απόψεις των αρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης των αρμοδίων Δασικών 

Υπηρεσιών, των ΟΤΑ, του Φορέα Διαχείρισης του Αμ-
βρακικού Κόλπου, Πανεπιστημιακών και τεχνολογικών 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οικολογικών οργανώσεων 
και λοιπών φορέων.

28. Τo υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/81204/2625/3-8-2022 
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δ.Π. του 
ΥΠΕΝ με το οποίο ζητήθηκαν προτάσεις για την θήρα 
στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού.

29. Τo υπ’ αρ. 104807/14-9-2022 έγγραφo της Επιθε-
ώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου - Δυ-
τικής Μακεδονίας με το οποίο μας διαβιβάστηκαν τα 
σχετικά έγγραφα των Διευθύνσεων Δασών Πρέβεζας 
(υπ’ αρ. 101754/8-9-2022) και Άρτας (υπ’ αρ. 104786/ 
14- 9-2022).

30. Το υπ’ αρ. 22/112/30-6-2022 έγγραφο της Ελλη-
νικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με το οποίο ζητείται η 
πλήρης απαγόρευση της θήρας στη Ζώνη Α’ του Εθνικού 
Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

31. Το υπ’ αρ. 17564/1-9-2022 έγγραφο του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α - 
Μ.Δ.Π.Π. τομέας  Α’  - Μονάδα Διαχείρισης Κοιλάδας 
Αχελώου και Αμβρακικού κόλπου με το οποίο τίθενται 
προϋποθέσεις για τις ειδικές ρυθμίσεις της θηρευτικής 
δραστηριότητας στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακι-
κού προκειμένου να συνεχιστεί η απαγόρευση της θήρας 
στις Ζώνες Προστασίας Α και Α1 όλων των θηραμάτων, με 
εξαίρεση τις περιοχές Β, Γι, Γ2, Γ3 Γ4, Γ5 και Γ6 που καθο-
ρίστηκαν στην υπ’ αρ. 135500/2541/11-9-2013 απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού ΥΠΕΚΑ «Ρυθμίσεις θήρας στο 
Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Αμβρακικού» (Β’ 2293).

32. Το υπ’ αρ. 359/11-8-2022 έγγραφο της Ε’ Κ.Ο.Η με 
το οποίο μας απεστάλησαν απόψεις για την πενταετή πα-
ράταση ισχύος της υπ’ αρ. 135500/2541/11-9-2013 από-
φασης του ΥΠΕΝ και την προσθήκη μιας ακόμα περιοχής 
(περιοχή Βίγλας) στις εξαιρούμενες από την απαγόρευση 
θήρας περιοχές του Αμβρακικού Κόλπου.

33. Τη δυνατότητα βελτίωσης της συνεργασίας των 
εμπλεκόμενων φορέων για τη βελτίωση των μέτρων 
θηροφύλαξης και παρακολούθησης της θηρευτικής 
δραστηριότητας καθώς και τη δυνατότητα ενίσχυσης 
του εξοπλισμού και των μέσων των ιδιωτικών φυλάκων 
θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων και των δασικών 
υπαλλήλων των τοπικών Δασικών Υπηρεσιών.

34. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575/1-8-2022 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022-
2023» (Β’ 4132) (ΑΔΑ: Ρ4ΦΕ4653Π8-ΕΘΓ).

35. Την υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την προστασία προστατευ-
όμενων και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή 
του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» (Β’ 4190).

36. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/92580/3056/13-9-2022 
ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δα-
σών του ΥΠΕΝ, στο οποίο λήφθηκαν υπόψη οι προτάσεις 
που κατατέθηκαν καθώς και η δυνατότητα βελτίωσης 
της εποπτείας και του ασκούμενου ελέγχου στο Εθνικό 
Πάρκο και προτείνεται η απαγόρευση της θήρας στις 
ζώνες Α και Α1 του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρα-
κικού με εξαίρεση τις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3 Γ4, Γ5 και Γ6 
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που καθορίστηκαν στην υπ’ αρ. 135500/2541/11-9-2013 
(Β’ 2293) απόφαση, αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2023, τη χρονική 
διάρκεια ισχύος των απαγορεύσεων θήρας στη Ζώνη Α και 
Α1 του Αμβρακικού κόλπου, διατηρώντας τις εξαιρέσεις 
που καθορίζονται στην υπ’ αρ. 135500/2541/1-9-2013 
(Β’ 2293) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 
αφορούν στις περιοχές Β, Γ1, Γ2, Γ3, Γ4, Γ5 και Γ6 στις 
οποίες και επιτρέπεται η θήρα στα πλαίσια της ισχύουσας 
ετήσιας ρυθμιστικής απόφασης του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

Οι Δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στην Επι-
θεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Ηπείρου  - 
Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου- Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, σε συνεργασία με τη Μονάδα Δι-
αχείρισης Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρακικού κόλπου 
του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., θα μεριμνήσουν για την υλοποίηση 
των διαδικασιών και των ενεργειών που προβλέπονται 
στο Τοπικό σχέδιο Δράσης το οποίο εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 απόφαση του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Τοπικό 
Σχεδίου Δράσης για την προστασία προστατευόμενων 
και μη ειδών της άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνι-
κού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού» (Β’ 4190).

Επιπλέον οι ανωτέρω φορείς σε συνεργασία με τις οι-
κείες Κυνηγετικές Ομοσπονδίες (Ε’ Κ.Ο.Η και Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε.) 
θα μεριμνήσουν στα πλαίσια των υποχρεώσεων που 
αναλαμβάνουν σύμφωνα με το «Τοπικό Σχέδιο Δράσης»:

1. Για τη διαρκή αξιολόγηση της αποτελεσματικότη-
τας των υπηρεσιών παρακολούθησης και εποπτείας των 
περιοχών στις οποίες επιτρέπεται ή μη, η άσκηση θη-
ρευτικών δραστηριοτήτων και τη λήψη τοπικών μέτρων 
ενισχυτικών για την αποτελεσματικότερη θηροφύλαξη.

2. Για τον έλεγχο των χωρικών απαγορεύσεων στον 
πυρήνα του Ε.Π.Υ.Α (Βάλτος της Ροδιάς και μεγάλες λι-
μνοθάλασσες).

3. Για τη συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα και την Ελ-
ληνική Αστυνομία για τους σκοπούς της παρούσας από-
φασης και ιδίως για την συγκρότηση μικτών περιπόλων 
και τον τρόπο ελέγχου στις βάρκες και τις γαΐτες που 
κινούνται στον Αμβρακικό ώστε να αποτρέπεται η χρήση 
πλωτών μέσων για λαθροθηρία (υποχρέωση αναγραφής 
ονόματος, λιμανιού, λεμβολογίου και αριθμού).

4. Για την αξιοποίηση των πλωτών και λοιπών μέσων 
για την κίνηση των μικτών περιπόλων, τη λειτουργία 
παρατηρητηρίων και την επισκευή των υπαρχουσών 
υποδομών για τους παραπάνω σκοπούς.

5. Για τη δημιουργία χάρτη με τις θέσεις επόπτευσης 
στο Εθνικό Πάρκο.

6. Για τη συνεργασία τους για την τήρηση κοινής με-
θοδολογίας καταγραφής περιστατικών λαθροθηρίας 
(σύνταξη κοινού πρωτοκόλλου καταγραφής).

7. Για την πραγματοποίηση συστηματικών έλεγχων 
από τους δασικούς υπαλλήλους και τους ιδιωτικούς 

φύλακες θήρας των Κ.Ο., για τον έλεγχο της παράνο-
μης χρήσης μολύβδινων σκαγιών εντός των ορίων του 
Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού.

8. Για τη συνεργασία με λοιπές υπηρεσίες και φορείς 
για τη δυνατότητα διενέργειας ελέγχων στα θέματα αρ-
μοδιότητάς τους που θα αφορούν στη διακίνηση και 
εμπορία υδρόβιων θηραμάτων.

9. Για την εκπόνηση, προγράμματος επιστημονικής 
παρακολούθησης της επίδρασης της άσκησης της θήρας 
σε θηρεύσιμα και μη είδη, λαμβάνοντας υπόψη τα διεθνή 
πρότυπα. Η διάρκεια του προγράμματος επιστημονικής 
παρακολούθησης θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τριε-
τούς διάρκειας.

Για το σκοπό του συντονισμού και της εποπτείας των 
ανωτέρω μέτρων και υποχρεώσεων που αναλαμβάνο-
νται να υλοποιηθούν για τον έλεγχο της θηρευτικής 
δραστηριότητας στο Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο του 
Αμβρακικού, συγκροτείται με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Δασών του ΥΠΕΝ, Περιφερειακό Συντονι-
στικό Όργανο, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι 
της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ (συντονιστής) 
και των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής 
Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, Δυ-
τικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και εκπρόσωποι της 
Μονάδας Διαχείρισης Κοιλάδας Αχελώου και Αμβρα-
κικού κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., της Δ’ Κ.Ο.Σ.Ε. και της 
Ε’ Κ.Ο.Η. Οι ανωτέρω Φορείς θα γνωρίσουν άμεσα στην 
Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών του ΥΠΕΝ τα ονόματα 
και τις ιδιότητες των εκπροσώπων τους για την συγκρό-
τηση του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου. Στις 
συνεδριάσεις του οργάνου καλείται υποχρεωτικά και 
εκπρόσωπος θεματικής περιβαλλοντικής οργάνωσης 
πανελλήνιας εμβέλειας.

Μετά τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2022-2023 
και μέχρι την 31η Μαΐου  2023, θα αξιολογηθούν τα 
αποτελέσματα εφαρμογής της παρούσας απόφασης, 
σε συνάντηση εργασίας των εμπλεκόμενων υπηρεσι-
ών και φορέων που θα αφορούν ιδίως τη λήψη και την 
αποτελεσματικότητα των ειδικών μέτρων που προβλέ-
πονται στην παρούσα απόφαση καθώς και των σχετι-
κών προβλέψεων του «Τοπικού Σχεδίου Δράσης» για 
την προστασία προστατευόμενων και μη ειδών της 
άγριας πανίδας στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου 
Υγροτόπων Αμβρακικού, όπως αυτό εγκρίθηκε με την 
υπ’ αρ. 173591/1629/17-9-2018 (Β’ 4190) απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Υφυπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΥΡΑΣ   
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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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