
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για 
το κυνηγετικό έτος 2016-2017.

2 Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών 
στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλόγους.

3 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής για το β΄ εξάμηνο του 2016 
και έως 31-12-2016.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 138996/2043 (1)
Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για 

το κυνηγετικό έτος 2016-2017.

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 12 του Ν.δ. 996/1971 «περί 

αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων κ.λπ.» και 
του άρθρ. 262 του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικος», 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του αρθρ. 19 του 
Ν. 3170/2003 «περί ζώων συντροφιάς κ.λπ.»(ΦΕΚ 91 Α’).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «περί προστασίας 
των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολο-
γίου, ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών 
και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 303 Α’).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98 Α’).

4. Τις δ/ξεις της παρ. 1β του άρθρ. 6 του Π.δ. 189/2009 
«περί καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 214 Α’).

5. Το Π.δ. 24/20-15 (Α΄/20) περί Σύστασης και μετονο-
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

6. Την αριθμ. Υ6/27-1-2015 (204 Β΄) απόφαση Πρωθυ-
πουργού περί « καθορισμού τάξης Υπουργείων.

7. Το Π.δ. 25/2015 (Α΄/21) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών». 

8. Το Π.δ. 100/2014 (Α΄/157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

9. Το Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 178/29-08-2014), όπως αυτό ισχύει.

10. Την υπ’ αριθμ. Υ31/9-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώ-
νη» (Β’ 2183).

11. Την αριθ. Υ29/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168 Β΄/ 
09-10-2015). 

12. Το με αριθμ. ΔΥ/6-6-2016 Ενημερωτικό Σημείωμα 
της Διεύθυνσης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το 
κυνηγετικό έτος 2016 - 2017 ως εξής:

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισμένων-συνεργαζο-
μένων με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κυνηγετικών συλλόγων:

Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ
2. Για τους υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, τους ομογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών 
που διαμένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους δι-
πλωματικούς υπαλλήλους και τους ημεδαπούς που εφο-
διάζονται με άδεια κυνηγιού απευθείας από τις Δασικές 
Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται με προσαύξηση 
ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας 
συνδρομής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται 
εκάστοτε με απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 
του Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191 Α΄).

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστο-
ποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. 

Η άδεια διαμονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από 
τα Τμήματα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Με-
τανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με 
τις ισχύουσες δ/ξεις.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός μελών Ε.Ε.):
3.1. Οι κυνηγοί αυτοί μπορούν να κυνηγούν μόνο 

στις ελεγχόμενες δημόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές 
περιοχές.

3.2. Για τις δημόσιες ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές 
η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την 
δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόμενη κυνη-
γετική περιοχή, με τα ακόλουθα τέλη:

α) Μέχρι 15 ημέρες 60,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 μήνες 120,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ
3.3. Για κάθε ελεγχόμενη κυνηγετική περιοχή απαιτεί-

ται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του Π.δ. 453/1977 (ΦΕΚ 141 Α΄) σε συν-
δυασμό με εκείνες του Π.δ. 332/1983 (ΦΕΚ 119 Α΄) και 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) με απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόμενες κυνηγετικές περιοχές, 
η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική 
αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και 
το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2016-2017.

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2016 

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

Οικονομικών  Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

I

Αριθμ. 138989/1925 (2)
Καθορισμός ετήσιας συνδρομής των κυνηγών 

στους αναγνωρισμένους Κυνηγετικούς Συλλό-

γους.

Ο ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 266 παρ. 7 και παρ. 10 του Ν.δ. 86/1969 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του 
Ν. 3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α΄/29-7-2003).

2. Την 25234/1637/7-4-1976 απόφαση Υπουργού Γε-
ωργίας (ΦΕΚ 640/Β΄/4-5-1976), άρθρα 4 παρ. 4, 11 παρ. 2i 
και 23 παρ. 4 «Καταστατικό Κυνηγετικού Συλλόγου», 
άρθρο 18 παρ. 2α, 3 και 4 «Καταστατικό Κυνηγετικής 
Ομοσπονδίας», άρθρο 7 παρ. 1 και 2 «Καταστατικό Κυ-
νηγετικής Συνομοσπονδίας».

3. Τις 3942/01 και 3943/01 αποφάσεις του Συμβουλίου 
της Επικρατείας.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 « Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του 
Π.δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός και ανακατα-
νομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

6. Το Π.δ. 24/20-15 (Α΄/20) περί Σύστασης και μετονο-
μασίας Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

7. Την με αριθ. Υ1/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» (Β΄ 2076).

8. Την υπ’ αριθμ. Υ31/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 2183).

9. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/τ.Α΄/23-09-2015).

10. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015).

11. Το Π.δ. 100/2014 (Α΄/157) «Οργανισμός Υπουργείου 
Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

12. Το με αριθμ. ΔΥ/6-7-2015 Ενημερωτικό σημείωμα 
της Διεύθυνσης, αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε για την κυνηγετική περίοδο 2016 - 
2017, το ύψος της συνδρομής των κυνηγών στους ανα-
γνωρισμένους συνεργαζόμενους Κυνηγετικούς Συλλό-
γους, στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ. 

2) Καθορίζουμε την ετήσια εισφορά των Κυνηγετικών 
Συλλόγων στις Κυνηγετικές Ομοσπονδίες και την Κυνη-
γετική Συνομοσπονδία σε ποσοστό 8,35% (ήτοι ποσό 
5,00 €) και 66,83% (ποσό 40,10 €) αντίστοιχα, από τις 
καταβαλλόμενες συνδρομές των κυνηγών - μελών τους.

3) Τα ποσά αυτά κατατίθενται από τον Κυνηγετικό Σύλ-
λογο στους τηρούμενους αντίστοιχα λογαριασμούς για 
την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς προς την αντίστοι-
χη Κυνηγετική Ομοσπονδία και την Κυνηγετική Συνομο-
σπονδία, κατά την διαδικασία έκδοσης ή θεώρησης της 
άδειας θήρας και τα σχετικά παραστατικά κατάθεσής 
τους, ήτοι τα τραπεζικά γραμμάτια εισπράξεως αποτε-
λούν απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση ή θεώ-
ρηση της αδείας θήρας.

4) Η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος υποχρεούται 
να γνωρίσει εγγράφως τον αριθμό λογαριασμού για την 
κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυνηγετικούς 
Συλλόγους, σε όλα τα Δασαρχεία και τις Κυνηγετικές Ορ-
γανώσεις της χώρας.

5) Οι Κυνηγετικές Ομοσπονδίες αντίστοιχα υποχρεού-
νται να γνωρίσουν εγγράφως τον αριθμό λογαριασμού 
για την κατάθεση της ανωτέρω εισφοράς από τους Κυ-
νηγετικούς Συλλόγους σε όλα τα Δασαρχεία και τους 
Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής εδαφικής τους 
αρμοδιότητας.
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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 ενε-
νήντα πέντε τοις εκατό (95%) των ετησίων εσόδων της 
για φιλοθηραματικές δαπάνες συμπεριλαμβανομένων 
και των δαπανών των φυλάκων θήρας των Ομοσπονδιών 
και του εξοπλισμού των.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

I

Αριθμ. 4151.12-05/01/2590 (3)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νη-

σιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής για το β΄ εξάμηνο του 

2016 και έως 31-12-2016.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005) «Κωδικο-

ποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ-
βερνητικά Όργανα».

β) Το άρθρο 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015) 
«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

γ) Του Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170 Α΄/28-8-2014) «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

δ) Του Π.δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουρ-
γείου Αιγαίου» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε 
με το Π.δ. 326/2000.

ε) Του Π.δ. 215/2007 (ΦΕΚ 241/Α΄/25-10-2007) «Σύστα-
ση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής».

στ) Του άρθρου 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α΄/22-9-2015) 
«Ανασυγκρότηση Υπουργείων».

2. α) Την άμεση αντιμετώπιση από τη Δ/νση Περιβάλ-
λοντος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής υποθέσεων που σχετίζονται με τη διενέργεια 
εκτάκτων αυτοψιών των παραδοσιακών οικισμών και 
δια τηρητέων κτιρίων, β) Την προετοιμασία για την ορ-

γάνωση των Αγώνων Ανοικτής Θαλάσσης «AEGEAN 
REGATTA 2016», της «Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιά-
σων Αιγαίου 2016» και των «Αιγαιοπελαγίτικων Αγώνων 
Στίβου 2016», γ) Την μέριμνα για την ομαλή υδροδότηση 
των νησιών με υδροφόρα πλοία σε 24ωρη δ) Την υλο-
ποίηση της Νησιωτικής Πολιτικής όπως προβλέπεται 
στο Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτι λίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» και στο 
Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ 170/Α΄), ε) την προετοιμασία των 
προσωπικών Μητρώων των υπαλλήλων για την δια-
δικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων 
(συμπλήρωση Υπηρεσιακών Σημειωμάτων υποψηφίων 
προϊσταμένων οργανικών μονάδων).

3. Τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0511 του τακτικού προϋπο-
λογισμού έτους 2016 της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου (Ειδ. Φορέας 41-160), αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από τη δημο-
σίευση της παρούσης και έως 31-12-2016 την απασχόλη-
ση πέραν του κανονικού ωραρίου και εφόσον προκύψει 
υπηρεσιακή ανάγκη, μέχρι δέκα (10) κατά μήνα υπαλλή-
λων, που υπηρετούν σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες 
της κεντρικής υπηρεσίας καθώς και στις περιφερειακές 
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής, οποιασδήποτε κατηγορίας, κλάδου και 
εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, ιδιωτικού δικαίου), συμπε-
ριλαμβανομένων των αποσπασμένων στις υπηρεσίες κα-
θώς και των διατιθέμενων που δεν καλύπτουν οργανικές 
θέσεις στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα υπαλλήλων 
και μέχρι είκοσι (20) ώρες, ανά υπάλληλο μηνιαίως.

2. Με μηνιαίες αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα 
Αιγαίου και Νησιωτικής θα ορίζονται τα ονομαστικά 
κλιμάκια απασχόλησης κατά κλάδο και ο ονομαστικός 
κατάλογος με τις ώρες απασχόλησης των αντιστοίχων 
υπαλλήλων. Των αποφάσεων αυτών υποχρεωτικά θα 
προηγείται η έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

3. Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, 
(Ειδ. Φορέας 41-160, ΚΑΕ 0511) τρέχοντος έτους, ύψους 
περίπου δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00 €) για 
το β΄ εξάμηνο του 2016.

4. Για την παραπάνω δαπάνη υπάρχει στον ΚΑΕ 0511 
πίστωση ποσού επτά χιλιάδων ευρώ (7.000,00 €) για το 
οικονομικό έτος 2016, ενώ για το β΄ εξάμηνο του 2016 
στον ανωτέρω ΚΑΕ 0511 υπάρχει διαθέσιμη πίστωση 
ύψους δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (2.300,00 €) που 
απαιτείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 8 Αυγούστου 2016 

Ο Υπουργός 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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