
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 5339 
  Καθορισμός χώρων εκγύμνασης κυνηγετικών 

σκύλων σε (2) δύο περιοχές της Νήσου Νάξου, πε-

ριοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Κυκλάδων.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 255 του ν.δ. 86/

1969, (Α’ 7) «Περί Δασικού Κώδικα» σχετικά με την εκγύ-
μναση των σκύλων δεικτών και ερευνητών όπως τροπο-
ποιήθηκε με τη παρ. 4 εδάφιο α του άρθρου 57 του ν. 2637/
1998 (Α’ 200).

2) Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 257 του ν.δ 86/
1969 (Α’ 7) «Περί Δασικού Κώδικα».

3) Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 287 του ν.δ 86/
1969 (Α’ 7) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 16 του ν.δ. 996/1971 (Α΄192) που αφορά ποι-
νές κατά των παραβαινόντων τις διατάξεις περί θήρας.

4) Τις διατάξεις των παρ. 2,3,4 του άρθρου 5 του ν.4039/ 
2012 (Α’ 15) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα 
συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμε-
τάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» 
αναφορικά με τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμε-
νου ζώου συντροφιάς (εκπαίδευση-εκγύμναση κ.λπ.), 
ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με την παρ. 3(Δ) του 
άρθρου 46 του ν. 4235/2014, (Α’ 32) περί «Διοικητικών 
Μέτρων κ.λπ.».

5) Τις διατάξεις του σημείου 7 του σχετικού πίνακα του 
άρθρου 21 του ν. 4039/2012 (Α’ 15) όπως αναριθμήθηκε 
σε σημείο 8 με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 46 
του ν. 4235/2014 (Α’ 32) περί «Διοικητικών Μέτρων κ.λπ.» 
καθώς και τις διατάξεις του σημείου 9 του ιδίου πίνακα 
και της ίδιας διάταξης.

6) Τις διατάξεις των άρθρων 280 και 283 παρ. 3 του 
ν. 3852/2010 (Α’ 87) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7) Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 112 Α’).

8) Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 
(Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης -Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκα-
τάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

9) Τις διατάξεις του π.δ. 143/2010 περί «Οργανισμού 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου» (ΦΕΚ 236 Α’).

10) Την με αριθμ. 105190/5421/6-11-2001 διαταγή του 
Υπουργείου Γεωργίας περί «Εκγύμνασης Κυνηγετικών 
Σκύλων».

11) Την με αριθ. 139327/1834/29-3-2016 (ΑΔΑ: 
7Ι364653Π8-2ΙΨ) εγκύκλιο διαταγή «Δημοσίευση στο 
Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) των Δασι-
κών Απαγορευτικών Διατάξεων (Δ.Α.Δ.), κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 66 του ν.δ. 86/1969».

12) Την υπ’ αριθ. 14192/15.05.2017 (ΦΕΚ 250/Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26.05.2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί 
διορισμού του Συντονιστή της Α.Δ. Αιγαίου.

13) Τα με αριθ. 151715/2087/10-05-1984 και 166838/ 
1752/24-05-1985 έγγραφα του υπ. Γεωργίας.

14) Τη με αριθ. πρωτ. 8/14Φ9/31-3-2014 αίτημα του 
Κ.Σ. Νάξου.

15) Την από 27-3-2014 γενική Συνέλευση του Κ.Σ. 
Νάξου.

16) Τα με αριθμό πρωτ. 56750/7-8-2014 και 25806/
20-4-2015 έγγραφα του Δασονομείου Νάξου σχετικά 
με την τροποποίηση των αρχικά προτεινόμενων χώρων 
ΖΕΣ.

17) Την με αριθμό πρωτ. 36457/28-5-2015 απόφαση 
της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων με την οποία είχαν καθο-
ριστεί οι χώροι εκγύμνασης των σκύλων στις εν λόγω 
περιοχές της Νήσου Νάξου, Νομού Κυκλάδων (ΑΔΑ: 
6ΑΤΟΡ1Ι-5ΨΦ).

18) Το καθορισμό εκ νέου των χώρων εκγύμνασης 
των σκύλων στη Νήσο Νάξο, διότι στην υπ’αριθ. οικ. 
50524/5097/12 (ΦΕΚ 3243 Β΄) απόφαση της Γενικής 
Γραμματέας Α.Δ.Αι. δεν αναφέρεται η παροχή εξουσιο-
δότησης υπογραφής για την συγκεκριμένη αρμοδιότητα 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και 
Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου και στους Προϊσταμένους των οργανικών μο-
νάδων αυτής.

19) Το με αριθ. πρωτ. 80158/14-12-2017 έγγραφο της 
Δ/νσης Δασών Κυκλάδων με το οποίο εισηγείται θετικά 
για τον καθορισμό χώρου εκγύμνασης των σκύλων στην 
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περιοχή της Χώρας Νάξου (Θέσεις: Γαλήνη, Εγγαρές, Αγ. 
Θαλαλαίος, Μονή Χρυσοστόμου και στις περιοχές από 
Φράγμα Φανερωμένης, Σκεπόνι, Μυρίση νήσου Νάξου.

20) Τις ανάγκες εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων 
στην περιφέρεια της Νήσου Νάξου με σκοπό την καλύ-
τερη εξυπηρέτηση όλων των κυνηγών κατόχων κυνηγε-
τικών σκύλων (Δεικτών - Ιχνηλατών).

21) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Τον καθορισμό χώρων εκγύμνασης σκύλων κυνηγί-
ου (δεικτών-ιχνηλατών) σε δύο (2) περιοχές της Νήσου 
Νάξου αρμοδιότητας της Δ/νσης Δασών Κυκλάδων, 
όπως απεικονίζονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορ-
θοφωτοχαρτών έτους 2007 κλίμακας 1:20.000 και 25.000 
και τους χάρτες της ΓΥΣ κλίμακας 1:20.000 και 1:25.000 
και επιτρέπουμε καθ’ όλο το έτος την εκγύμναση κυνηγε-
τικών σκύλων που συνοδεύονται από κυνηγούς ή κυνα-
γωγούς, χωρίς να φέρουν κυνηγετικό όπλο και ορίζονται 
με τα παρακάτω περιγραφόμενα όρια ως εξής:

1ος χώρος εκγύμνασης των σκύλων στη περιοχή της 
Χώρας Νάξου και συγκεκριμένα στις θέσεις: Γαλήνη, 
Εγγαρές, Αγ. Θαλελαίος, Μονή Χρυσοστόμου εμβαδού 
6.378,7 στρεμμάτων.

Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στο δυτική πλευρά 
της νήσου Νάξου, βορειοανατολικά της Χώρας Νάξου 
και οριοθετείται ως εξής:

Αφετηρία: Η διασταύρωση της Επαρχιακής οδού Νά-
ξου-Γαλήνης Εγγαρών με την οδό που οδηγεί στο Πα-
ρεκκλήσι Αγίου Ιωάννη Θεολόγου. Από τη θέση αυτή 
και με κατεύθυνση βορειοανατολική ακολουθεί τον 
τσιμεντοστρωμένο δρόμο που οδηγεί στο παρεκκλήσι 
του Αγίου Ι. Θεολόγου και στην συνέχεια με κατεύθυνση 
νοτιοανατολική ακολουθεί το δρόμο προς την Ι.Μ. Αγίου 
Ιωάννη Χρυσοστόμου. Από την Ι.Μ. του Αγίου Ιωάννη 
Χρυσοστόμου με κατεύθυνση ανατολική, ακολουθεί 
το δρόμο μήκους 167 μέτρων μέχρι τη ξερολιθιά, στη 
συνέχεια με κατεύθυνση νότια ακολουθεί τη ξερολιθιά 
μήκους 228 μέτρων μέχρι το σημείο που συναντά συ-
μπαγείς βράχους. Διασχίζει τους βράχους και με κατεύ-
θυνση νοτιοδυτική ακολουθεί τη νέα ξερολιθιά μήκους 
44 μ. στη συνέχεια διασχίζει δασικού χαρακτήρα έκτα-
ση, με κατεύθυνση νοτιοανατολική, μέχρι τη τουριστική 
εγκατάσταση. Από το σημείο αυτό ακολουθεί το δρόμο 
πρόσβασης της τουριστικής εγκατάστασης μέχρι την 
αγροτική οδό την οποία ακολουθεί με κατεύθυνση ανα-
τολική σε μήκος 690 μέτρων μέχρι δύο εξοχικές κατοι-
κίες. Από τη θέση αυτή με κατεύθυνση νότια καταλήγει 
σε αγροτική οδό, την οποία διασχίζει, με κατεύθυνση 
βορειοανατολική και στη συνέχεια νοτιοανατολική μέχρι 
το σημείο που διασταυρώνεται με την επαρχιακή οδό 
Νάξου-Αγ. Θαλελαίου-Χαλκιού. Από τη διασταύρωση 
αυτή ακολουθεί την επαρχιακή οδό Νάξου-Αγ. Θαλελαί-
ου- Χαλκιού, στη συνέχεια την επαρχιακή οδό Νάξου -
Μονής και τέλος την επαρχιακή οδό Νάξου-Γαλήνης Εγ-
γαρών μέχρι το σημείο της αφετηρίας.

2ος χώρος εκγύμνασης των σκύλων στη περιοχή 
Φράγμα Φανερωμένης, Σκεπόνι, Μυρίση Ν. Νάξου εμ-
βαδού 7.993,89 στρεμμάτων.

Ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται βόρεια της Χώρας 
Νάξου, στη βορειοδυτική πλευρά της Νήσου και οριο-
θετείται ως εξής:

Αφετηρία: Το φράγμα της Φανερωμένης. Αρχίζει από 
την βόρεια πλευρά του φράγματος με κατεύθυνση ανα-
τολική, περιμετρικά του φράγματος μέχρι το σημείο που 
συναντά ένα παρακλάδι του ρέματος Σκίνου το οποίο 
ακολουθεί μέχρι τη διασταύρωση του με την αγροτι-
κή οδό που καταλήγει στον εγκαταλελειμμένο οικισμό 
Σκεπόνι. Από τον οικισμό Σκεπόνι ακολουθεί το ρέμα 
μέχρι αγροτικές καλλιέργειες, στη συνέχεια ακολουθεί 
την αγροτική οδό με κατεύθυνση βόρεια η οποία διέρχε-
ται από τον οικισμό Μυρίση, στη συνέχεια την εκκλησία 
της Αγίας Αναστασίας και τη διασταύρωσή της με άλλη 
αγροτική οδό. Από τη διασταύρωση των δύο αγροτι-
κών οδών κατευθύνεται βορειοδυτικά ακολουθώντας 
την ίδια αγροτική οδό μέχρι το σημείο που συναντά 
την ασφαλτοστρωμένη οδό που καταλήγει στον οικι-
σμό Αμπράμ. Από τη διασταύρωση αυτή ακολουθεί την 
ασφαλτοστρωμένη οδό με κατεύθυνση νοτιοδυτική και 
διέρχεται από τις περιοχές Κάμπος, Χίλια Βρύση, Μονα-
στήρι της Φανερωμένης και καταλήγει με κατεύθυνση 
ανατολική στο Φράγμα της Φανερωμένης (αφετηρία).

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, θα γίνεται καθ’ 

όλο το έτος, στις ανωτέρω περιγραφόμενες περιοχές 
όπως αυτές απεικονίζονται στα επισυναπτόμενα στην 
παρούσα, αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών έτους 2007 
και χάρτες της ΓΎΣ, που καθορίζεται με την παρούσα 
απόφαση με τους ακόλουθους γενικούς όρους και πε-
ριορισμούς:

1) Απαγορεύεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύ-
λων σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός των ορίων που 
ορίζονται με την παρούσα.

2) Κυνηγοί ή κυναγωγοί θα πρέπει να φέρουν μαζί τους 
το βιβλιάριο υγείας του σκύλου.

3) Τους προς εκγύμναση σκύλους θα συνοδεύουν οι 
ίδιοι οι κάτοχοι ή συνοδοί ή εκπαιδευτές ή κυνηγοί ή 
κυναγωγοί αυτών χωρίς κυνηγετικό όπλο.

4) Δεν επιτρέπεται η χρήση μέσων, των οποίων απαγο-
ρεύεται η χρήση κατά την άσκηση θήρας, όπως κραχτών, 
παγίδων κ.λπ.

5) Δεν επιτρέπεται η απελευθέρωση οποιουδήποτε 
θηράματος στις παραπάνω περιοχές με σκοπό την εκ-
γύμναση των σκύλων, χωρίς προηγούμενη έγκριση της 
Δασικής Υπηρεσίας.

6) Από τις περιοχές εκγύμνασης εξαιρούνται οι εκτά-
σεις που συμπεριλαμβάνουν φυτείες οπορωφόρων δέν-
δρων, ελαιώνες, αμπέλια, περιβόλια, καλλιεργούμενους 
αγρούς, κ.λπ. και όπου εντός των περικλεισμένων από 
την οριογραμμή χώρων υπάρχουν χώροι σταυλικών 
εγκαταστάσεων και μεμονωμένες οικίες η εκγύμναση 
επιτρέπεται σε απόσταση 100μ. από αυτές. Όπου η 
οριογραμμή εφάπτεται με οικισμούς η εκγύμναση επι-
τρέπεται σε απόσταση 250μ. από τις παρυφές αυτών.

7) Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστι-
κή ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφι-
κό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υπο-
χρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους 
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τους από τυχόν όχλησή τους και θα λαμβάνουν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα ώστε να μην επιτίθενται οι σκύλοι 
τους σε κοπάδια ή μεμονωμένα ζώα των κτηνοτρόφων 
της περιοχής. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι, ως ανωτέρω, όταν 
προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματά τους.

8) Η παρούσα απόφαση, δεν παρέχει δικαιώματα 
στους κυνηγούς ή κυναγωγούς, εις βάρος δικαιωμάτων 
τρίτων στις παραπάνω εκτάσεις τα οποία δεν θίγονται 
και κάθε ζημία προς τρίτους θα βαρύνει τον εκάστοτε 
κυνηγό ή κυναγωγό που θα συνοδεύει τα προς εκγύ-
μναση σκυλιά.

9) Ο Κυνηγετικός σύλλογος οφείλει να ενημερώσει τα 
μέλη του και υποχρεούται να τοποθετήσει ενημερωτικές 
πινακίδες στις περιοχές εκγύμνασης σκύλων αρμοδιότη-
τάς του με δικές του δαπάνες και σε συνεργασία με τη 
Δ/νση Δασών Κυκλάδων.

10) Οι περιοχές αυτές οριοθετούνται με συντεταγμέ-
νες στο προβολικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87, που 
περιλαμβάνονται στους πίνακες που ακολουθούν και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Γ. ΚΥΡΩΣΕΙΣ
11) Η εκγύμναση και η ελεύθερη κυκλοφορία κυνηγε-

τικών σκύλων εκτός των εκτάσεων που προαναφέρονται, 

καθώς και η μη τήρηση των ανωτέρω όρων, τιμωρείται 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 287 
του ν.δ. 86/1969, (Α’ 7) «Περί Δασικού Κώδικα» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις αναφερόμενες στο 
σημείο 7 του σχετικού πίνακα των διατάξεων της παρ. 7 
του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, (Α’ 15) όπως ισχύουν 
σήμερα και του σημείου 9 του ίδιου πίνακα της ίδιας 
διάταξης εάν δεν προβλέπεται αυστηρότερη ποινή από 
άλλες διατάξεις.

12) Η τήρηση της απόφασης αυτής ανατίθεται στα όρ-
γανα της Δασικής Υπηρεσίας, Ελληνικής Αστυνομίας, 
τους Δημοτικούς υπαλλήλους (άρθρο 289, παρ. 1, ν.δ. 86/
1969), (Α’ 7) και της Ομοσπονδιακής θηροφυλακής .

13) Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από δύο (2) 
αποσπάσματα ορθοφωτοχαρτών έτους 2007 και δύο 
αποσπάσματα χαρτών της Γ.Υ.Σ. όπου απεικονίζονται οι 
ανωτέρω χώροι εκγύμνασης των κυνηγετικών σκύλων, 
κλίμακας 1:20.000 και 1:25.000 αντίστοιχα καθώς και από 
πίνακες συντεταγμένων.

14) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της και καταργεί κάθε προγενέστερη από-
φαση που αναφέρεται στο ίδιο θέμα.
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5646 Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5647Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5648 Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5649Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5650 Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5651Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5652 Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5653Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5654 Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5655Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5656 Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5657Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5658 Τεύχος Β’ 438/14.02.2018



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5659Τεύχος Β’ 438/14.02.2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 26 Ιανουαρίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ  



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ5660 Τεύχος Β’ 438/14.02.2018

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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ 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 βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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

*02004381402180024*
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