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1 Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για 

το κυνηγετικό έτος 2020-2021.

2 Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 

Υφυπουργού» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-

εύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρε-

σιών, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 

Τουριστικής Πολιτικής, στον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-

τισης και στους Προϊσταμένους των Περιφερεια-

κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/71449/1852 (1)

Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για 

το κυνηγετικό έτος 2020-2021.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ. 996/1971 «Περί 

αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως δ/ξεων κ.λπ.» και 

του άρθρου 262 του ν.δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδι-

κος», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19

του ν. 3170/2003 «Περί ζώων συντροφιάς κ.λπ.» (Α΄ 91).

2. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003 «Περί προστασίας 

των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτισης δασολογίου, 

ρύθμισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δα-

σικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 303).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κω-

δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 

Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

4. Το π.δ. 132/2017 (Α΄ 160) «Οργανισμός Υπουργεί-

ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).», όπως αυτό 

ισχύει κάθε φορά.

5. Το π.δ. 70/2015 «Σύσταση και μετονομασία Υπουρ-

γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμη-
σης της Διαφθοράς» (Α΄ 114).

6. Το π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακα-
τανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

7. 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).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121).

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

10. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α΄ 181), όπως αυτό ισχύει.

11. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Οικονομικών υπ’ αρ. 340/2019 (Β΄ 3051) περί 
«Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομι-
κών, Θεόδωρο Σκυλακάκη.

12. Την παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (A’ 133), όπως ισχύει.

13. Το υπ’ αρ. 711/18-06-2020 έγγραφο της Κυνηγετι-
κής Συνομοσπονδίας Ελλάδας.

14. Το υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/61369/1611/26-6-2020 Ενη-
μερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών 
του ΥΠΕΝ, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος των τελών έκδοσης αδειών θή-
ρας, για το κυνηγετικό έτος 2020 - 2021 ως ακολούθως:

1. Για τους κυνηγούς, οι οποίοι είναι μέλη των ανα-
γνωρισμένων ως συνεργαζομένων με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κυνηγετικών Συλλόγων:

Κατηγορίες τελών
Ποσό 

σε ευρώ 
(€)

Τέλη για την έκδοση τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ

Τέλη για την έκδοση περιφερειακής άδειας 
κυνηγιού 30 ευρώ

Τέλη για την έκδοση γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ
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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 προβλεπόμενα ανωτέρω τέλη ανά κατηγορία, 
άδειας θήρας, καταβάλλονται προσαυξανόμενα κατά 
ποσό που ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του 
ποσού της ετήσιας συνδρομής των Κυνηγετικών Συλ-
λόγων, η οποία καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρ. 19 του ν. 3170/2003 
(Α΄ 191).

Η ιδιότητα των διπλωματικών υπαλλήλων θα πιστο-
ποιείται από την αρμόδια Προξενική Αρχή. Η άδεια δια-
μονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τμήματα 
Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευ-
σης των Περιφερειών της Χώρας, σύμφωνα με τις ισχύ-
ουσες διατάξεις.

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 Περιο-

χές απαιτείται η έκδοση γενικής άδειας θήρας, η οποία 
εκδίδεται από τη οικεία δασική αρχή (Δασαρχείο ή 
Δ/νση Δασών άνευ Δασαρχείου, στην περίπτωση που 
δεν υφίσταται δασαρχείο), στην οποία υπάγεται η Ελεγ-
χόμενη Κυνηγετική Περιοχή, με τα ακόλουθα κατά κα-
τηγορία τέλη:

Διάρκεια της άδειας θήρας
Τέλος 

σε ευρώ (€)

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 θήρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 του π.δ. 453/1977 (Α΄ 141), σε συνδυασμό με 
εκείνες του π.δ. 332/1983 (Α΄ 119) και του ν. 3852/2010 
(Α΄ 87) που αφορούν στη μεταβίβαση των σχετικών αρ-
μοδιοτήτων έκδοσης των σχετικών πράξεων στην οικεία 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

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 ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2020-
2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020 

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Αριθμ. 11496 (2)

Μεταβίβαση εξουσίας υπογραφής «Με εντολή 

Υφυπουργού» στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-

εύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρε-

σιών, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 

Τουριστικής Πολιτικής, στον Προϊστάμενο της Δι-

εύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-

τισης και στους Προϊσταμένους των Περιφερει-

ακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.

α) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 

οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α΄133),

β) του άρθρου 9 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2690/1999 

(Α΄ 45),

γ) του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουρι-

στικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄187),

δ) του π.δ. 123/2016 «…ανασύσταση του Υπουργείου 

Τουρισμού…» (Α΄208),

ε) του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-

σμού» (Α΄157), όπως ισχύει,

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών» (Α’ 121),

ζ) της υπ’ αρ. 13984/22-6-2019 απόφασης Πρωθυ-

πουργού και Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδι-

οτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού, Εμμανουήλ Κόν-

σολα.» (Β΄ 3017), 

η) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 

το άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), όπως ισχύει,

θ) του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-

νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 

(Α΄112), όπως ισχύει.

2. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδο-

τικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Του-

ρισμού και της ταχείας προώθησης των υποθέσεών του.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 

προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-

γισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 10421/07.07.2020 

εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικο-

νομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Μεταβιβάζουμε την εξουσία υπογραφής «Με εντολή 

Υφυπουργού» στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυν-

σης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, στον Προ-

ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, 

στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαί-

δευσης και Κατάρτισης και στους Προϊσταμένους των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού του Υπουργείου 

Τουρισμού, ως εξής:
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Άρθρο 1
Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό επί αιτημάτων και 
αναφορών πολιτών σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις 
υπηρεσιακών οργάνων επί θεμάτων αρμοδιότητας της 
Διεύθυνσης τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και 
των εκπαιδευτικών μονάδων αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Τουρισμού (άρθρο 2 παρ. 4β και άρθρο 8 του π.δ. 
127/2017).

2. Εγκυκλίους και οδηγίες επί θεμάτων αρμοδιότητας 
της Διεύθυνσης τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης και των εκπαιδευτικών μονάδων αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Τουρισμού (άρθρο 2 παρ. 4β και άρθρο 8 
του π.δ. 127/2017).

3. Έγγραφα προς υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρι-
σμού και προς άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου επί θεμά-
των αρμοδιότητας της Διεύθυνσης τουριστικής εκπαί-
δευσης και κατάρτισης και των εκπαιδευτικών μονάδων 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού (άρθρο 2
παρ. 4β και άρθρο 8 του π.δ. 127/2017).

Άρθρο 2
Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουρι-
στικής Πολιτικής

1 Απαντήσεις σε δεύτερο βαθμό επί αιτημάτων και 
αναφορών πολιτών σχετικά με πράξεις ή παραλείψεις 
υπηρεσιακών οργάνων επί θεμάτων αρμοδιότητας των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του άρ-
θρου 20 του π.δ. 127/2017.

2. Εγκυκλίους και οδηγίες επί θεμάτων αρμοδιότητας 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του 
άρθρου 20 του π.δ. 127/2017.

3. Έγγραφα προς υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρι-
σμού και προς άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου επί θε-
μάτων αρμοδιότητας των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του άρθρου 20 του π.δ. 127/2017.

Άρθρο 3
Στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τουριστικής 
Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου  Τουρισμού

1. Απαντήσεις σε πρώτο βαθμό επί αιτημάτων και ανα-
φορών πολιτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους.

2. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρι-
σμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέματα 
αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 4
Στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

1. Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε όλες τις περι-
πτώσεις δικαστικών υποθέσεων.

2.Παροχή σύμφωνης γνώμης για την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση κτημάτων Δήμων ή Κοινοτήτων ή νο-
μικών ή φυσικών προσώπων και πηγών ύδατος, κατ’ 
εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4377/1929, υποβολή 
πρότασης για την παραχώρηση δημόσιου κτήματος και 
παροχή σύμφωνης γνώμης για τη δυνατότητα χρησιμο-
ποιήσεως κτημάτων του Δημοσίου ή Μονών.

3. Παροχή σύμφωνης γνώμης της υπηρεσίας για λα-
τομεία, έρευνα και εξόρυξη μεταλλευμάτων για εγκατά-
σταση πτηνοτροφίων, χοιροστασίων, σταβλικών εγκατα-
στάσεων και ποιμνιοστασίων κ.λπ.

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις - έναρξη ισχύος

1. Ο Υφυπουργός διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής 
όλων των ανωτέρω.

2. Η κατά τα προηγούμενα άρθρα μεταβίβαση εξου-
σίας υπογραφής «Με εντολή Υφυπουργού» στον Προ-
ϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Δι-
οικητικών Υπηρεσιών, στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στον Προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού ισχύει, σε πε-
ρίπτωση απουσίας ή κωλύματος, και για τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους.

3. Κάθε προγενέστερη απόφαση που αφορά στο ίδιο 
αντικείμενο με την παρούσα καταργείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2020 

Ο Υφυπουργός 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΝΣΟΛΑΣ
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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,


