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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 132877/Γ3/78/Φ.ΔΙΟΙΚ.  (1)
  Ορισμός του Κέντρου Ιστορίας του Δήμου Θεσ-

σαλονίκης ως Ειδικού Ιστορικού Αρχείου.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 9 και 39 του Ν. 1946/1991 

(ΦΕΚ 69/Α’/1991) «Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) και 
άλλες διατάξεις».

2) Τις διατάξεις του Π.δ. 114/2014 (ΦΕΚ 181/Α’/2014) 
«Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3) Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/2015) 
«Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 
20/Β’/2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, με-
ταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων» με τις οποίες συστάθηκε το Υπουργείο Εσωτερικών 
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

5) Την με αριθ. 165597/19-10-2015 (ΦΕΚ 2293/Β’/2015) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση άσκησης 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, Θεοδόσιο Πελεγρίνη».

6) Το μνημόνιο συνεργασίας που υπεγράφη στις 19-05-
2016 μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κέντρο Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης) και των Γενικών Αρχείων του Κράτους 
(Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας).

7) Την απόφαση της Εφορείας των Γενικών Αρχείων 
του Κράτους όπως αυτή διατυπώνεται στο Πρακτικό της 
25 Συνεδρίασης/10-06-2016 για τον ορισμό του Κέντρου 
Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ως Ειδικού Ιστορικού 
Αρχείου.

8) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

1. Ορίζουμε ως Ειδικό Ιστορικό Αρχείο, το Κέντρο Ιστο-
ρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 39 του Ν. 1946/1991(ΦΕΚ 69/Α’/1991).

2. Σκοπός του Ειδικού Ιστορικού Αρχείου είναι η κατα-
γραφή, αρχειοθέτηση, συντήρηση, φύλαξη και διάθεση 
στους ερευνητές των εγγράφων και χειρογράφων, που 
αναφέρονται στη λειτουργία και εξέλιξη του Κέντρου 
Ιστορίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.

3. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στον οποίο λειτουργεί το 
Αρχείο είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη στέγαση, 
την εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών και τη στε-
λέχωση με το αναγκαίο προσωπικό του Αρχείου αυτού, 
έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή λειτουργία του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. α) Η εποπτεία του Αρχείου ασκείται, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παρ. ε’ του άρθρου 9 του Ν. 1946/1991, 
από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

β) Για την άσκηση της εποπτείας, ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης και το οριζόμενο με την παρούσα απόφαση Ειδικό 
Ιστορικό Αρχείο, υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκό-
λυνση και βοήθεια που ζητείται από τα Γενικά Αρχεία του 
Κράτους, προκειμένου να ασκούν τον ανωτέρω εποπτικό 
τους ρόλο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Αυγούστου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Υφυπουργός Παιδείας,
Ανασυγκρότησης Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 143543/2140 (2)
    Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 

2016 - 2017.

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.δ. 86/1969 «περί δασικού κώδικα» 

(άρθρα 251, 258, 259 και 261), του Ν.δ. 996/1971 (άρθρο 
11), του Ν. 177/1975 (άρθρα 7 και 8), του Ν. 2637/1998 
(άρθρα 57, 58 και 59).

2. Της 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β’/18-12-1985) 
κοινής απόφασης των Υφυπουργού Εθνικής Οικονομί-
ας και Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας «Μέτρα διαχεί-
ρισης της άγριας πτηνοπανίδας» (άρθρα 5 και 11), όπως 
αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 366599/16-12-1996 
(ΦΕΚ 1188/τ.Β’/31 -12-96), 294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/
4-2-1998), 87578/703/6-3-2007(ΦΕΚ 581/Β’/23-4-2007) 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας 
και Γεωργίας και της Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 
(ΦΕΚ 1495/Β’/2010) κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με την υπ’ αριθμ. Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 
(ΦΕΚ 415/Β’/2012 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών - Οικονομικών - Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας - Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων.

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

4. Τις διατάξεις του Ν. 3208/2003 «Προστασία των δα-
σικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμι-
ση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών 

εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 303/Α’/
24-12-2003).

5. Την Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης «για την διατήρη-
ση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της 
Ευρώπης» όπως κυρώθηκε με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 
32/Α’/13-3-1983).

6. Την Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ «για την προστασία 
των διεθνούς ενδιαφέροντος υγροτόπων και υδροβι-
οτόπων», η οποία κυρώθηκε με το Ν. 191/1974 (ΦΕΚ 
350/Α’/29-11-1974).

7. Την Σύμβαση της Βόννης «για τη διατήρηση των 
αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα», 
η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α’/
26-5-1999).

8. Την Κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ «για τη διατήρη-
ση των άγριων πτηνών» καθώς και όλες τις μετέπειτα 
σχετικές τροποποιήσεις της.

9. Την Κοινοτική Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας».

10. Τις 399/1993, 540/1993, 641/1993, 1174/1994, 
1592/1998, 590/1998, 2580/2000, 1047/2001 και 2603/
2003 αποφάσεις του ΣτΕ.

11. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α’/2002) «για την προ-
στασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής 
κληρονομιάς».

12. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 περ. β του Π.δ. 
189/2009 (ΦΕΚ 221/Α’) «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

13. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα αρχιτε-
κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

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

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

16. Το Π.δ. 25/2015 (Α’/721) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» .

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

18. Την υπ’ αριθμ. Υ 31/9-10-2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιωάννη Τσιρώ-
νη» (Β’/2183).

19. Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαί-
ου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας 
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και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/
τ. Α’/22.09.2015).

20. Την επικαιροποιημένη (Μάιος 2016) Έρευνα-Με-
λέτη που εκπονήθηκε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης, το Α.Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Παράρ-
τημα Καρπενησίου και Α. Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Παράρτημα 
Καρδίτσας με τον τίτλο «Η επίδραση της θήρας στους 
πληθυσμούς των θηρευσίμων και μη ειδών, ο έλεγχος 
της λαθροθηρίας και η διάρκεια των περιόδων θήρας- 
Τεύχος Α. Επίδραση της χρονικής περιόδου θήρας επί 
των θηρευσίμων και των απολύτως προστατευόμενων 
ειδών καθώς και η επίδραση αυτής στους πληθυσμούς 
ενός εκάστου των θηρευσίμων ειδών στην Ελλάδα. - 
Τεύχος Β. Δυνατότητα ελέγχου της λαθροθηρίας. - Τεύ-
χος Γ. Συλλογή επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων 
που προσδιορίζουν σε κάθε περίπτωση την τυχόν επί-
δραση της κλιμακωτής λήξης της θήρας στην προστα-
σία των ειδών πτηνών που ενδέχεται να επηρεάζεται 
από την εν λόγω κλιμάκωση» που εκπονήθηκε από τους 
καθηγητές, Βλάχο Χρ., Θωμαΐδη Χρ., Μπίρτσα Περικλή 
και λοιπούς εξειδικευμένους επιστήμονες, Αθήνα - Μά-
ιος 2016.

20.α) Το περιεχόμενο της από Σεπτέμβριο 2007 ειδι-
κής Μελέτης του Επίκουρου Καθηγητή θηραματοπονί-
ας κου θωμάίδη Χρήστου του Τμήματος Δασοπονίας & 
Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του Τ.Ε.Ι. Λαμίας, 
με θέμα «Διαχείριση της θηραματοπανίδας μετά τις 
πυρκαγιές», όπως αυτή συμπληρώθηκε στη συνέχεια 
και η οποία προκειμένου να εξασφαλίσει την οικολο-
γική ισορροπία των ειδών της άγριας πανίδας, εξετά-
ζει: 1) τη διατάραξη των οικοσυστημάτων λόγω των 
πυρκαγιών, 2) την πιθανή μείωση του πληθυσμού της 
θηραματοπανίδας, 3) την ενδεχόμενη αναστάτωση των 
θηρευσίμων ειδών και την πιθανή δυσμενή κατάστα-
ση των ειδών από τη συρρίκνωση των ενδιαιτημάτων 
τους, 4) τη δυνατότητα αποκατάστασης της βιολογι-
κής ισορροπίας, 5) την κυνηγετική πίεση πριν τη φω-
τιά καθώς και τη σχετική πρόβλεψη για την μετάθεση 
της κυνηγετικής πίεσης μετά τη φωτιά, 6) τα βιολογικά 
χαρακτηριστικά των θηραμάτων που ενδιαιτούνταν 
στις καμένες εκτάσεις, 7) τη δυνατότητα ανάκαμψης 
του κάθε καμένου βιοτόπου συνεκτιμώντας και πλήθος 
εδαφολογικών δεδομένων.

β) Το περιεχόμενο της από 16 Νοεμβρίου 2009 Τε-
χνικής Έκθεσης που αφορά τη διαχείριση της θήρας 
μετά την πυρκαγιά στη Β.Α. Αττική, των ειδικών επι-
στημόνων Χατζηνίκου Ε., Αλεξίου Ε., Δεδουσοπούλου 
Ε. και Κιούση Δ.

21. Το υπ’ αρ. Δ.Υ 22-7-2016 ενημερωτικό σημείωμα 
της Δ/νσης μας, το οποίο διαμορφώθηκε με βάση:

α) τις μελέτες για τον «Προσδιορισμό της φαινολο-
γίας της μετανάστευσης των θηρεύσιμων υδρόβιων 
πουλιών» (2008) και την «Επίδραση της θήρας στα θη-

ρεύσιμα υδρόβια είδη της ορνιθοπανίδας» (2009), τις 
οποίες η Υπηρεσία μας ανέθεσε στο ΕΘΙΑΓΕ/Ινστιτούτο 
Δασικών Ερευνών Θεσσαλονίκης.

β)Τις προτάσεις των δασικών υπηρεσιών του ΕΘΙΑΓΕ, 
της Κ.Σ.Ε. και των Μ.Κ.Ο.

γ) Τις διαθέσιμες έγκυρες πληροφορίες, επιστημονικά 
στοιχεία και μελέτες, αποτελέσματα προγραμμάτων κ.α. 
σχετικά με το καθεστώς διαχείρισης των αναφερομένων 
στον πίνακα θηρεύσιμων ειδών, ιδιαίτερα τα δεδομένα 
της επιστημονικής βάσης ORNIS.

δ) Την ανάγκη διατήρησης των πληθυσμών όλων των 
ειδών της άγριας πανίδας σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις οικολογικές, επιστημο-
νικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη 
των οικονομικών και ψυχαγωγικών αναγκών.

22. Την επιστολή JURM (2003) 8249 ΜΚ/13.11.2003 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Δικαστήριο των Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων, με την οποία παραιτείται από την 
προσφυγή κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας (υπόθεση 
C-167/03) λόγω συμμόρφωσης της Ελληνικής Νομοθε-
σίας με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 της Οδηγίας 
79/409/ΕΟΚ.

23. Τη διαταγή του Προέδρου του Δικαστηρίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14-01-2004 περί διαγρα-
φής της υπόθεσης C-167/03.

24. Την αρ. πρ. 97734/4284/14.08.2007 (Φ.Ε.Κ. 
1657/Β’/21.08.2007) απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθ-
μίσεων θήρας».

25. Τις αποφάσεις απαγόρευσης θήρας λόγω πυρκα-
γιών στις διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας 
που εκδίδονται από τις αρμόδιες περιφερειακές δασικές 
υπηρεσίες.

26. Την απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΝ που εκδίδο-
νται κάθε χρόνο και αφορά τη δίωξη του αγριοκούνελου, 
λόγω υπερπληθυσμού στην Λήμνο και Θηρασιά.

27. Την αριθμ. 9/2-8-2016 έκθεση πρακτικών και 
απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών με θέμα 
την «έκφραση απόψεων για τη ρυθμιστική απόφαση 
για το κυνήγι» μετά από σχετική παραπομπή του θέ-
ματος στο ΤΣΔ από τον Αν. Υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας

28. Το υπ’ αριθμ .2086/80400/13-7-2016 έγγραφο ΥΠΑ-
ΑΤ, αποφασίζουμε:

Α. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ
1. Καθορίζουμε την διάρκεια της κυνηγετικής περιό-

δου για το κυνηγετικό έτος 2016 - 2017 από 20 Αυγού-
στου 2016 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2017.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επι-
τρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus 
cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2017. Τα επιτρεπόμενα 
να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυ-
νηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων 
κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός 
στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στο συνημμένο 
«ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ». Στο Κεφάλαιο Β ανα-
φέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του 
«ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».
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 ΠΙΝΑΚΑΣ   ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ   ΕΙΔΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΖΩΝΕΣ  1 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑ
ΚΥΝΗΓΟ/ΕΞΟΔΟ

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ: 
1.* Αγριοκούνελο (Oryctolagus 

cuniculus) 
20/8 - 14/9 15/9 – 10/3 Όλες Χωρίς περιορισμό

2. ** Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 – 10/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1) 
3.  Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 – 20/1 Τετ-Σαβ-Κυρ Έξι (6) κατά 

ομάδα 
4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 20/8-14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
5.  Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό

ΠΟΥΛΙΑ   α) Δενδρόβια, εδαφόβια κ.α. 
1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 – 14/9 15/9 – 10/2 Όλες Δέκα (10) 
2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Δώδεκα (12) 
5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες Δώδεκα (12) 
6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες 
7. Δενδρότσιχλα (Turdus 

viscivorus) 
20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες 

8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες 
9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες 
10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 – 14/9 15/9 – 20/2 Όλες 

Είκοσι πέντε (25)
(Συνολικά 

από όλα τα είδη)

11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 – 14/9 15/9 – 28/2 Όλες Χωρίς περιορισμό
15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 – 28/2 Όλες Δέκα (10) 
16. 
*** 

Πετροπέρδικα (Alectoris graeca) 1/10 – 
15/12 

Τετ-Σαβ-Κυρ Δύο (2) 

17. 
**** 

Νησιώτικη Πέρδικα (Alectoris 
chukar) 

1/10 – 
15/12 

Τετ-Σαβ-Κυρ Τέσσερα (4) 

18. Φασιανός( Phasianus s.p 
Κυνηγετικός) 

15/9 – 
31/12 

Τετ-Σαβ-Κυρ Ένα (1) 

ΠΟΥΛΙΑ: β) Υδρόβια και παρυδάτια 

1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 –10/2 Όλες 
2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 – 31/1 Όλες 
3. Πρασινοκέφαλη (Anas 

platyrhynchos) 
15/9 – 31/1 Όλες 

4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 – 10/2 Όλες 
5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 – 31/1 Όλες 
6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 – 31/1 Όλες 
7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 – 31/1 Όλες 
8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 – 31/1 Όλες 
9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 – 10/2 Όλες 
10****
* 

Ασπρομετωπόχηνα (Anser 
albifrons) 

15/9 – 31/1 Όλες 

Δώδεκα (12)  
[Συνολικά  

από όλα τα είδη]

11. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10) 
12. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)  15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10) 
13. Καλημάνα (Vanellus vanellus) 15/9 – 31/1 Όλες Δέκα (10) 
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1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί 
«ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με 
αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 
καθώς και με την ανωτέρω (24) σχετική.

* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριο-
κούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.

** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται 
στο κεφάλαιο Β, παρ. 5

*** Επιτρέπεται η θήρα στις ΖΕΠ α) GR 2450009 ( πε-
ριοχή Γαλαξειδίου), β) GR 114009 (Όρος Φαλακρό) και 
γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο 
και Κυριακή.

**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης 
πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 9

***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφα-
ση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 415/Β’/23/2/2012) στη λίμνη 
Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη 
Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστονίδα-Πόρτο Λάγος και 
στο Δέλτα του Έβρου.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax 

rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.
2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης 

για άσκηση κυνηγίου, από 15.9.2016 μέχρι και 20.1.2017 
σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο 
και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες 
επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus 
europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa).

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) 
σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευ-
σης μέχρι έξι (6) ατόμων ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους 
προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, 
απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγρι-
όχοιρου όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις 
στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) 
και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.9.2016 μέ-
χρι 20.1.2017 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου 
και σκύλου δίωξης και από 21.1.2017 μέχρι 28.2.2017 
χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν 
χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι καθώς και στις 
ζώνες διάβασης, από 20/8-14/9, το κυνήγι της αλεπούς 
χωρίς σκύλο, στις Π.Ε που διενεργείται πρόγραμμα εμ-
βολιασμών από αέρος για τη λύσσα.

Διευκρινίζουμε ότι η χρησιμοποίηση σκύλου δίω-
ξης για το κυνήγι της Αλεπούς και του Πετροκούναβου 
υπόκεινται στους περιορισμούς της παραγράφου 2 της 
παρούσης.

5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus 
europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περι-
όδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

6. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας 
(Alectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής 
περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.

7. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ 
όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην Νήσο Τήλο.

8. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην πα-
ρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ.

9. Το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Alectoris 
chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων 
ειδών που επισυνάπτεται της παρούσης με τις παρακάτω 
εξαιρέσεις:

α) Στο νομό Λέσβου επιτρέπεται το κυνήγι της τις 
παρακάτω Κυριακές: 18.9.2016, 25.9.2016, 02.10.2016, 
09.10.2016, 16.10.16, 23.10.16, 30.10.2016 και 06.11.2016.

β) Στους νομούς Σάμου και Χίου και στην περιοχή της 
Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων 
(Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της από 15.09.2016 έως 
30.11.2016 και μόνο τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυρια-
κή, Εξαιρείται η Νήσος Χίος η οποία επλήγη από τις μεγά-
λες πυρκαγιές του 2012 όπου επιτρέπεται από 15.9.2016 
έως 30.11.2016 μόνο τις μέρες Σάββατο - Κυριακή.

γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παραγράφου (Α) της 
αριθ. 97734/4284/14.8.2007 (ΦΕΚ 1657/Β’/21.08.2007) 
απόφασή μας «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 
20.08.2016 έως 14.09.2017.

10. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας 
(Alectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και 
Β4 του Εθνικού Πάρκου Χελμού Βουραικού όπως αυ-
τές είχαν καθοριστεί με την αριθμ 40390/1-10-2009
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Δ’/446).

11. Ειδικά για την Πελοπόννησο και την Εύβοια αυ-
ξάνεται ο επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων αγριόχοιρου 
ανά ομάδα και έξοδο, από έξι (6) θηρευόμενα άτομα, 
σε δέκα (10).

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας 

ορισμένης χρονικής διάρκειας
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά 

μήκος της χερσαίας μεθοριακής γραμμής
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέ-

τρων από τις ακτές
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύ-

ουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την αριθμ 
414985/29.11.1985 (Φ.Ε.Κ. 757/Β’/18.12.1985) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
την (κοινή υπουργική απόφαση Η.Π.8353/276/Ε103 ΦΕΚ 
415/Β’/23/2/2012) και ισχύει.

1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές 
Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών, 
όπως αναφέρεται στο σημείο 25 του προοιμίου της πα-
ρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν 
ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.

1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους 
και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού 
Πολιτισμού.

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών 
θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από 
εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις ελεγχόμενες κυ-
νηγετικές περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν 
τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται - κατ’ εξαίρεση - για την τρέχουσα κυ-
νηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου 
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στις Νήσους Λήμνο και Θηρασιά όπου οι υπερπληθυσμοί 
έχουν διαταράξει το οικοσύστημα και έχουν δημιουρ-
γήσει ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας 
γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας 
δασικής αρχής.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται 
αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους 
εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές 
και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνη-
γίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, 
οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του 
σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορ-
τοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε 
οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 60211/23154 (3)
    Έγκριση της υπ’ αρ. 55/2016 απόφασης του Διοι-

κητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ "Δημοτικοί Παιδι-

κοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου του Δή-

μου Φυλής" περί μεταφοράς του προσωπικού της 

λυθείσας Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.Δ.Η.Φ.) 

στο Νομικό Πρόσωπο.

  Ο AΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.δ. 135/2010 (ΦΕΚ 228/Α’/27-12-2010) «Οργανι-

σμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 107, 109, 225, 238 και 280 

του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη-
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 262 του Ν. 3463/2006 «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/
Α’/8-6-2006), περί λύσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 
143/Α’/28-06-2007).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6 του Ν. 3938/2011 
(ΦΕΚ 61/Α’/31-03-2011).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 5 του Ν. 3979/2011.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 4071/2012 

(ΦΕΚ 85/Α’/11-04-2012).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 112 του Ν. 3852/2010 όπως 

συμπληρώθηκε με το άρθρο 44 παρ. 4 του Ν. 3979/2011.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 4147/2013 (ΦΕΚ 

98/Α’/26-04-2013).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 
(ΦΕΚ 93/Α’/2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών».

11. Την υπ’ αριθ. 4/06-02-2015 πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015) περί αποδοχής 
παραίτησης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής.

12. Την υπ’ αριθ. 20/11-3-2016 απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής, περί λύσης της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φυλής», και την με-
ταφορά όλων των προγραμμάτων και αρμοδιοτήτων 
και των εργαζομένων στο Δήμο.

13. Την υπ’ αριθμ. 22137/8224/29-3-2016 ( ΦΕΚ 968/
τ.Β’/8-4-2016) απόφαση μας περί λύσης της κοινωφε-
λούς επιχείρησης του Δήμου Φυλής και μεταφοράς των 
εργαζομένων στο Δήμο Φυλής καθώς και την υπ’ αριθμ. 
οικ. 31689/12034/18-4-2016 απόφαση μας περί διόρ-
θωσης σφάλματος που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1213/
τ.Β’/26-4-2016.

14. Την υπ’ αριθμ. 20/11-3-2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής 
που αναφέρεται στην λύση της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
του Δήμου Φυλής και την μεταφορά των προγραμμά-
των, δραστηριοτήτων, δομών και εργαζομένων στο Δήμο 
Φυλής καθώς και στο Ν.Π.Δ.Δ." Δημοτικοί Παιδικοί και 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου" του Δήμου Φυλής".

15. Την υπ’ αριθμ. 48569/18540/6-7-2016 (ΦΕΚ 2183/
τ.Β’/14-7-2016) απόφασή μας περί έγκρισης της 20/2016 
(ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Φυλής.

16. Την υπ’αρ. 55/20-7-2016 απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ "Δημοτικοί Παιδικοί και 
Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής" 
περί της μεταφοράς του προσωπικού της της λυθείσας 
Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.Δ.Η.Φ.) με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο ΝΠΔΔ για την 
συνέχιση της δομής" Μονάδα Φύλαξης Βρεφών", μέχρι 
τη λήξη της σύμβασης.

17. Το γεγονός ότι ο Δήμος υποχρεούται να ελέγξει 
τους ατομικούς υπηρεσιακούς φακέλους του μεταφερό-
μενου προσωπικού και αφού διαπιστώσει τη συνδρομή 
όλων των απαραίτητων εκ του νόμου προϋποθέσεων 
για τη νομιμότητα των διαδικασιών της μεταφοράς των 
εργαζομένων στο Δήμο και στο ΝΠΔΔ " Δημοτικοί Παι-
δικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου" του Δήμου 
Φυλής, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αρ. 55/20-7-2016 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ "Δημοτικοί Παιδικοί 
και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής" 
περί της μεταφοράς του προσωπικού της λυθείσας Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.Δ.Η.Φ.) με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την συνέχιση 
της δομής " Μονάδα Φύλαξης Βρεφών" στο ΝΠΔΔ, μέχρι 
τη λήξη της σύμβασης ως εξής :

• Τη μεταφορά του προσωπικού της επιχείρησης με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
στο ΝΠΔΔ "Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθ-
μοί Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής", για τη συνέχιση της 
δομής "Μονάδα Φύλαξης Βρεφών", (μέχρι τη λήξη της 
σύμβασης), ως εξής:
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Ονοματεπώνυμο Όν. πατρός Κατηγορία Ειδικότητα
Λιθαδιώτη Δέσποινα Κωνσταντίνος ΠΕ Παιδαγωγών
Ματσιόγκα Ηλέκτρα Θωμάς TE Μαιών
Μπαρμπαγιαννοπούλου 
Μαύρα Σωτήριος ΔΕ Βοηθών 

Βρεφοκόμων

Μπούγια Ειρήνη Κωνσταντίνος ΔΕ Βοηθών 
Βρεφοκόμων

Τσίπα Αναστασία Δημήτριος ΔΕ Μαγείρων

Παπαχρήστου Θεανώ Κωνσταντίνος ΥΕ Καθαριστριών 
Εσωτ .Χώρων

Ρίζου Μαρία Παναγιώτης ΥΕ Καθαριστριών 
Εσωτ. Χώρων

Από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη για το 
κόστος μισθοδοσίας των υπαλλήλων ύψους 15.000,00 € 
περίπου, η οποία θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό 
του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2016 σε βάρος των ΚΑ. 
60-6041.0004 και 60-6054.0002.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Αυγούστου 2016

Η Ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ  
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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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