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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ειδικότερων τεχνικών και λεπτομε-
ρειακών κριτηρίων για τον χαρακτηρισμό σκά-
φους ή πλωτού ναυπηγήματος ως βοηθητικού 
υδατοκαλλιεργειών, χορήγηση και ανανέωση 
αδειών βοηθητικών σκαφών και πλωτών ναυπη-
γημάτων βοηθητικών υδατοκαλλιεργειών, καθο-
ρισμός οργανικής σύνθεσης πληρωμάτων τους 
και λοιπά σχετικά θέματα.

2 Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 
Λιμένων αριθμ. 01 «Περί ρυμουλκικών εργασιών 
λιμένος και ρυμουλκών λιμένος».

3 Τροποποίηση της 2022/8-3-2018 απόφασης του 
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δι-
αχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 885/
B/14-3-2018) “2η Πρόσκληση για την υποβολή 
αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας 
προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση 
Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020”.
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 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 4150/2013 

«Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και άλλες διατάξεις» (Α' 102), όπως ισχύει,

β. των άρθρων 1 και 5 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρό-
τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις» (Α' 102),

γ. του ν. δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτι-
κού Δικαίου» (Α' 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

δ. του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α' 114),

ε. των άρθρων 16, 17, 23, 27 και 28 του π.δ. 13/2018 
«Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής» (Α' 26),

στ. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160), 

ζ. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Όρια ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει στην περιφέρεια δικαι-
οδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας, όπως αυτή 
καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 2
 Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, οι 
όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Μικρό σκάφος βοηθητικό υδατοκαλλιεργειών: Μι-
κρό επαγγελματικό φορτηγό σκάφος, κατά την έννοια 
της αριθμ. 2122/01/2000/11-02-2000 απόφασης Υπουρ-
γού Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση του Γενικού Κανονι-
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σμού Λιμένα με αριθ. 23 "Μικρά σκάφη - Επιθεωρήσεις 
μικρών σκαφών"» (Β' 231), όπως ισχύει, το οποίο χρησι-
μοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς υποστήριξης της 
υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, ιδίως για μετα-
φορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδίων, ρυμούλκηση 
κλωβών, δεξαμενών.

2. Πλοίο βοηθητικό υδατοκαλλιεργειών: Επαγγελμα-
τικό φορτηγό πλοίο, κατά την έννοια του άρθρου 3 του 
Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με 
το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως ισχύ-
ει, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς 
υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, 
ιδίως για μεταφορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδί-
ων, ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών.

3. Πλωτό ναυπήγημα βοηθητικό υδατοκαλλιεργειών: 
Πλωτό ναυπήγημα κατά την έννοια του άρθρου 4 του 
Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με 
το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως ισχύ-
ει, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς 
υποστήριξης της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας, 
ιδίως για μεταφορά προσωπικού, ιχθυοτροφών, εφοδί-
ων, ρυμούλκηση κλωβών, δεξαμενών.

Άρθρο 3 
Αδειοδότηση μικρών σκαφών, πλοίων και πλωτών 
ναυπηγημάτων βοηθητικών υδατοκαλλιεργειών

1. Τα μικρά σκάφη βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών 
εγγράφονται στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών, 
φέρουν τα εφόδια των μικρών επαγγελματικών φορτη-
γών σκαφών και εφοδιάζονται με επαγγελματική άδεια 
εκτέλεσης πλόων από Λιμενική Αρχή, που χορηγείται 
και ανανεώνεται σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις του 
ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων περί μικρών 
σκαφών.

2. Τα πλοία βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών φέρουν τα 
προβλεπόμενα για την κατηγορία τους εφόδια και εξο-
πλισμό, επιθεωρούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατά-
ξεις περί φορτηγών πλοίων, εφοδιάζονται με Πρωτόκολ-
λο Γενικής Επιθεώρησης, καθώς και τα υπόλοιπα, κατά 
περίπτωση προβλεπόμενα, πιστοποιητικά και ναυτιλιακά 
έγγραφα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Τα πλωτά ναυπηγήματα βοηθητικά υδατοκαλλιερ-
γειών φέρουν τα προβλεπόμενα για την κατηγορία τους 
εφόδια και εξοπλισμό, επιθεωρούνται σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις περί πλωτών ναυπηγημάτων, εφοδι-
άζονται με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης, καθώς 
και τα υπόλοιπα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα πι-
στοποιητικά και ναυτιλιακά έγγραφα, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

4. Τα μικρά σκάφη βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών, τα 
πλοία βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών και τα πλωτά ναυ-
πηγήματα βοηθητικά υδατοκαλλιεργειών εφοδιάζονται 
από την οικεία Λιμενική Αρχή με άδεια, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα του Παραρτήματος της παρούσας, το οποίο 
προσαρτάται σε αυτή και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα 
της, εφόσον υποβληθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας/ επωνυμία 
του φορέα της μονάδας υδατοκαλλιέργειας και τα στοι-
χεία της θέσης της μονάδας.

β. Σε ισχύ άδεια εκτέλεσης πλόων του μικρού σκάφους 
βοηθητικού υδατοκαλλιέργειας ή σε ισχύ Πρωτόκολλο 
Γενικής Επιθεώρησης Φορτηγού Πλοίου του πλοίου ή 
πλωτού ναυπηγήματος βοηθητικού ιχθυοκαλλιέργειας, 
κατά περίπτωση.

γ. Έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικών Υπο-
θέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στα διοι-
κητικά όρια της οποίας είναι εγκατεστημένη η υδατο-
καλλιέργεια.

5. Η άδεια της προηγούμενης παραγράφου ισχύει για 
πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της και ανα-
νεώνεται εντός του τελευταίου τριμήνου πριν τη λήξη 
της ισχύος της, για άλλα πέντε (5) έτη, εφόσον υποβληθεί 
από τον ενδιαφερόμενο αίτηση - υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του ν. 1559/1986 (Α' 75), με την οποία δηλώ-
νεται ότι δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις 
χορήγησής της.

6. Για κάθε έκδοση και ανανέωση άδειας μικρού σκά-
φους ή πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος βοηθητικού 
υδατοκαλλιέργειας καταβάλλεται ποσό δεκαπέντε (15) 
ευρώ υπέρ του Δημοσίου.

7. Η άδεια μικρού σκάφους ή πλοίου ή πλωτού ναυ-
πηγήματος βοηθητικού υδατοκαλλιέργειας ανακαλείται, 
με αιτιολογημένη απόφαση της Λιμενικής Αρχής που 
την εξέδωσε:

α. Εάν εκλείψουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της.
β. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του μικρού σκά-

φους ή πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος βοηθητικού 
υδατοκαλλιέργειας.

8. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας μικρού σκάφους 
ή πλοίου ή πλωτού ναυπηγήματος βοηθητικού υδατο-
καλλιέργειας, ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει 
εκ νέου τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 για την 
έκδοση νέας άδειας, εφόσον έχει παρέλθει ένα (1) έτος 
από την ανάκληση της αρχικής άδειας.

Άρθρο 4 
Σύνθεση πληρώματος

1. Η οργανική σύνθεση του πληρώματος των βοηθη-
τικών σκαφών υδατοκαλλιεργειών της παραγράφου 1 
του άρθρου 17 του ν. 4150/2013 (Α' 102), όπως ισχύει, 
για την εκτέλεση πλόων εσωτερικού, καθορίζεται ως 
ακολούθως:

α. Προσωπικό Καταστρώματος
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αα. Επί σκαφών έως 25 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες συ-
νολικής διαδρομής μέχρι έξι (6) ναυτικά μίλια (ν.μ), μπο-
ρεί να ναυτολογείται στη θέση του Κυβερνήτη Γ' ένας 
(1) ναυτικός κάτοχος Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη, που 
προβλέπεται και έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 
3 του π.δ. 260/2001 (Α' 185), ή ναυτικός κάτοχος αδείας 
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χειριστή πηδαλιούχου, η οποία προβλέπεται από το άρ-
θρο 9 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για τις 
λεμβουχικές εργασίες» (Β'1136/1997), όπως ισχύει, και 
χορηγείται σύμφωνα με αυτόν.

ββ. Επί σκαφών έως 75 κ.ο.χ. που εκτελούν πλόες συ-
νολικής διαδρομής τριάντα (30) ν.μ., μπορεί να ναυτο-
λογείται στη θέση του Κυβερνήτη Γ' ένας (1) κάτοχος 
πτυχίου Κυβερνήτη Γ', που πληροί τις προϋποθέσεις της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 1/2016 «Προϋπο-
θέσεις αντικατάστασης Ειδικού Πτυχίου Κυβερνήτη και 
Μηχανοδηγού σε Φ/Γ και Ε/Γ πλοία - Κατάργηση διατάξε-
ων π.δ. 260/2001» (Α' 1) και χορηγείται σύμφωνα με αυτό.

γγ. Κάτοχοι άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους ή 
άδειας διακυβέρνησης ιδιωτικού πλοίου αναψυχής επι-
τρέπεται να κυβερνούν βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλι-
εργειών μικρότερα των είκοσι (20) μέτρων και, σε κάθε 
περίπτωση, ολικής χωρητικότητας μέχρι είκοσι πέντε (25) 
κόρων, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 17 
του ν. 4150/2013 (Α' 102), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 26 του ν. 4256/2014 (Α' 92).

Τα καθοριζόμενα, με το παρόν άρθρο, προσόντα δια-
κυβέρνησης δεν θίγουν τα αντίστοιχα δικαιώματα περί 
διακυβέρνησης, συμφώνως του π.δ. 141/2014 (Α' 232), 
όπως ισχύει, που παρέχονται διά των οικείων Αποδει-
κτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) επί πλοίων που κα-
ταμετρώνται σε ο.χ., κατ' εφαρμογή του άρθρου 13 του 
ν. 4150/2013 (Α' 102), όπως ισχύει.

β. Προσωπικό Μηχανής
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αα. Ναυτολογούμενοι προς άσκηση καθηκόντων δι-
εύθυνσης μηχανοστασίου πλοίου κατέχουν αποδεικτικό 
ναυτικής ικανότητας που τους παρέχει το δικαίωμα αυτό 
σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία.

ββ. Σκάφη μέχρι 25 κ.ο.χ., με τηλεχειρισμό των μηχα-
νών τους από τον χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται από 
την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μηχα-
νής, εφόσον εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι 
τριάντα (30) ν.μ.

γγ. Σκάφη μέχρι 100 κ.ο.χ., εφοδιασμένα με μηχανές 
συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 737,55 ΒΗΡ, με τηλεχειρι-
σμό αυτών από τον χώρο διακυβέρνησης, εξαιρούνται 
από την υποχρέωση για την πρόσληψη προσωπικού μη-
χανής, εφόσον εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής 
μέχρι έξι (6) ν.μ.

δδ. Σκάφη μέχρι 100 κ.ο.χ., εφοδιασμένα με μηχανές 
συνολικής ιπποδύναμης μέχρι 737,55 ΒΗΡ, με τηλεχει-
ρισμό αυτών από τον χώρο διακυβέρνησης, εφόσον 
εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι τριάντα 

(30) ν.μ., μπορεί, εφόσον, στην περιοχή αρμοδιότητας 
της Λιμενικής Αρχής που δραστηριοποιείται το σκάφος, 
δεν προσφέρονται προσοντούχοι Μηχανοδηγοί Β', να 
προσλαμβάνεται ναυτικός για χρονικό διάστημα τριών 
(3) μηνών, ο οποίος έχει θαλάσσια προϋπηρεσία τουλά-
χιστον έξι (6) μηνών σε σκάφη της παρούσας απόφασης 
ως προσωπικό μηχανής. Η, κατά τα προηγούμενα, δυνα-
τότητα αντικατάστασης του Μηχανοδηγού Β' μπορεί να 
ανανεώνεται για τρίμηνο, εάν και εφόσον εξακολουθούν 
να συντρέχουν οι ίδιες προϋποθέσεις.

εε. Σκάφη μέχρι 100 κ.ο.χ., εφοδιασμένα με μηχανές 
συνολικής ιπποδύναμης από 1005,76-3017,25 ΒΗΡ, με 
τηλεχειρισμό αυτών από τον χώρο διακυβέρνησης, 
εφόσον εκτελούν πλόες συνολικής διαδρομής μέχρι 
τριάντα (30) ν.μ., υποχρεούνται μόνο στην πρόσληψη 
του προβλεπόμενου από την οργανική τους σύνθεση 
προϊστάμενου μηχανοστασίου.

2. Η, κατά τα ανωτέρω, σύνθεση πληρώματος ισχύει και 
για τα πλωτά βοηθητικά ναυπηγήματα υδατοκαλλιεργει-
ών της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4150/2013 
(Α' 102), όπως ισχύει, που εκτελούν αυτοδυνάμως πλόες, 
με την επιφύλαξη του άρθρου 4 του Κώδικα Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του 
ν.δ. 187/ 1973 (Α' 261), όπως ισχύει.

3. Η, κατά τα ανωτέρω, σύνθεση πληρώματος των βο-
ηθητικών σκαφών και των πλωτών βοηθητικών ναυπη-
γημάτων τελεί υπό την επιφύλαξη τήρησης των όρων 
και προϋποθέσεων των πιστοποιητικών ασφαλείας αυ-
τού, λοιπών όρων περί προσωπικού πλοίων, οργάνωσης 
χρόνου εργασίας - ανάπαυσης ναυτικών, διατροφής και 
τροφοδοσίας, ασφαλούς διαχείρισης, επαγγελματικής 
ασφάλειας και υγιεινής, σύμφωνα με την κείμενη νο-
μοθεσία, με ευθύνη του πλοιοκτήτη και μέριμνα του 
πλοιάρχου.

Άρθρο 5 
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται 
κάθε διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις 
της ή που ρυθμίζει θέματα που ρυθμίζονται από αυτή.

Άρθρο 6 
Κυρώσεις

Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης, ανεξάρ-
τητα από τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέ-
χουν κατά την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλονται και οι 
διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 45 και 157 του Κώδικα 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρ-
θρο μόνον του ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου 
Ναυτικού Δικαίου» (Α' 261), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, κατά περίπτωση.

Άρθρο 7 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει έξι (6) μήνες μετά 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ   

Ι

  Αριθμ. 2133.1/76424/2018 (2)
Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού 

Λιμένων αριθμ. 01 «Περί ρυμουλκικών εργασιών 

λιμένος και ρυμουλκών λιμένος». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

β) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102), 
όπως ισχύει,

γ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του  Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α' 114),

δ) της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),

ε) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),

στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε την παρακάτω τροποποίηση του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01 (Β' 336/1993).

Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 01 «Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένος 
και ρυμουλκών λιμένος»

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα 

Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο 
μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α' 261), όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει,

β) του ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού 
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω-
μάτων Ασφαλείας» (Α' 39),

γ) του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α' 102), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

δ) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (Α' 114),

ε) της περίπτωσης α) της παραγράφου 4 του άρθρου 
16 του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α' 26),

στ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 160),

ζ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, εκδίδουμε την παρακάτω τροποποίηση του 
Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 01 (Β' 336/1993).

Άρθρο Μόνον 
Τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 01

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Γενικού Κανο-
νισμού Λιμένων αριθμ. 01, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 
3131.1/01/93/21-4-1993 απόφαση Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας (Β' 336), όπως ισχύει, προστίθεται νέα περί-
πτωση στ) ως ακολούθως:

«στ) Τα πλοία που καταπλέουν ή αποπλέουν σε/από 
λιμένες Κεντρικών Λιμεναρχείων και των υπαγόμενων 
σε αυτά Λιμενικών Τμημάτων ή Λιμεναρχείων και των 
υπαγόμενων σε αυτά Λιμενικών Τμημάτων ή Λιμενικών 
Σταθμών, στην περιφέρεια δικαιοδοσίας των οποίων δεν 
υπάρχει διαθέσιμο ρυμουλκό λιμένα, εάν αυτό κριθεί 
ασφαλές από τον πλοίαρχο και υπό την προϋπόθεση 
ότι τα πλοία αυτά διαθέτουν αυξημένες ελικτικές δυνα-
τότητες, ήτοι έχουν εγκατεστημένα δύο τουλάχιστον 
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ανεξάρτητα συστήματα πρόωσης, καθώς και πλευρικό 
προωθητικό μηχανισμό πηδαλιουχίας, γεγονός που απο-
δεικνύεται από έγγραφο που εκδίδεται από την Αρχή ή 
τον Οργανισμό που εκδίδει τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας 
του πλοίου».

Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ. 

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

Άρθρο Δεύτερο 
Έναρξη ισχύος

Η εφαρμογή της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 9014 (3)
Τροποποίηση της 2022/8-3-2018 απόφασης του 

Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δι-

αχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 885/

B/14-3-2018) “2η Πρόσκληση για την υποβολή 

αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας 

προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση 

Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020”. 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τους Κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης:
1.1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 σχετικά με τη χρη-

ματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση 
της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) 
αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 
και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου.

1.2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και 
ιδιαίτερα το άρθρο 19.

1.3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 

δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων 
με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 
107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το 
άρθρο 18.

1.4. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθ. 807/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως 
το άρθρο 2.

1.5. Τον Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθ. 808/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊ-
κό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 
ιδιαίτερα το άρθρο 8.

1.6. Τον Καν. (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής της 17ης 
Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση 
όπως κάθε φορά ισχύει.

1.7. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 640/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση.

1.8. Την αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της 
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 όπως κάθε φορά ισχύει.

1.9. Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160/Α/29-8-2018).

1.10. Τις διατάξεις του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχεί-
ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, 
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση 
του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α' 265) και ιδίως του άρθρου 66 αυτού, όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει.

1.11. Του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α') «Ρυθμίσεις θεμά-
των του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.

1.12. Του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α') «Μητρώο Αγροτών 
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως τροποποιήθηκε 
με τα άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α') και 
το άρθρο 65 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α') και όπως κάθε 
φορά ισχύει.
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1.13. Του ν. 2690/1997 (ΦΕΚ Α'45/9.3.1999) με τον 
οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.

1.14. Της 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β') κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του 
Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
ΕΛΕΓΕΠ».

1.15. Της 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ Β' 3066) κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδι-
άρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».

1.16. Της 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) από-
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική 
Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»όπως ισχύει κάθε 
φορά.

1.17. Της 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β/25-10-2016) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περι-
φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Πράξεων ΠΑΑ».

1.18. Της 1582/71256/30-6-2017 (ΦΕΚ 2277/Β/4-7-2017) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση καθηκόντων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού Πληρωμών στο πλαίσιο 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας 
των Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας 
και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων».

2. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 
8.2.6 «Μ06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και 
επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Την 8585/10-10-2016 υπουργική απόφαση «Λε-
πτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1 «Εγκα-
τάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 20» 
(3322/Β/2016) όπως τροποποιήθηκε με τις αρ. 3498/
31-3-2017 (ΦΕΚ 1277/Β/12.4.2017) και 443/17-1-2018 
(ΦΕΚ 288/Β/2.2.2018) όμοιες της και ισχύει.

4. Την 2022/8-3-2018 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 
(ΦΕΚ 885/Β/14-3-2018) «2η Πρόσκληση για την υποβο-
λή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς 

ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελ-
λάδας 2014 - 2020"».

5. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το αρ. πρωτ. 
3131/11-10-2018 έγγραφο.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 2022/8-3-2018 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Δια-
χείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 885/Β/14-3-2018) 
«2η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - 
φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 
6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020» 
ως εξής:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 της υπουργικής από-

φασης 2022/8-3-2018, ΦΕΚ 885/Β, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 28.136.000€ 
για την κάλυψη Δημόσιας Δαπάνης που θα κατανεμηθεί 
για Νομικές Δεσμεύσεις που θα προκύψουν από την χο-
ρήγηση ενισχύσεων που θα προκληθούν από την εφαρ-
μογή της παρούσας πρόσκλησης για το υπομέτρο 6.1 
σε εφαρμογή της αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουργικής 
απόφασης όπως ισχύει κάθε φορά.

Για την εφαρμογή της παρούσας πρόσκλησης, κατανέ-
μονται σε βάρος του υπομέτρου 6.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020 
τα εξής ποσά ανά Περιφέρεια:

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας 
Δαπάνης σε €

1 Στερεάς Ελλάδος 9.275.000

2 Ηπείρου 13.450.000

3 Ιονίων Νήσων 2.051.000

4 Αττικής 1.325.000

5 Νοτίου Αιγαίου 2.035.000

ΣΥΝΟΛΟ 28.136.000

Το υπομέτρο 6.1 συγχρηματοδοτείται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο».

Η απόφαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως 

 Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής 
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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