
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1939/136830 
     Όροι και προϋποθέσεις διενέργειας αλιείας από 

αλιευτικά σκάφη της Ένωσης που φέρουν τη ση-

μαία άλλων κρατών μελών στα ύδατα της αιγια-

λίτιδας ζώνης μεταξύ έξι (6) και δώδεκα (12) ναυ-

τικών μιλίων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του 

ν. 4767/2021 (Α’ 9), στη θαλάσσια περιοχή του 

άρθρου 1 του νόμου αυτού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Του άρθρου 4 του ν. 4767/2021 «Καθορισμός του 

εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή 
του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο 
Ταίναρο της Πελοποννήσου» (Α’ 9).

1.2. Του π.δ. 70/2015 περί ανασύστασης των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α’ 114).

1.3. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

1.4. Της υπ’ αρ. 5359/10-08-2020 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β’ 3374).

2. Τους ακόλουθους κανονισμούς:
2.1. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013 του Ευρωπα-

ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την 
Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονι-
σμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 1954/2003 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 
του Συμβουλίου και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΚ) 2371/2002 και (ΕΚ) 639/2004 του Συμβουλίου και 
της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354), 
όπως ισχύει, τροποποιημένος (τρέχουσα ενοποιημένη 
έκδοση της 14ης.08.2019).

2.2. Τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 του Συμβου-
λίου, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου 
της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτι-
κής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 847/96, 

(ΕΚ) υπ’ αρ. 2371/2002, (ΕΚ) υπ’ αρ. 811/2004, (ΕΚ) υπ’ αρ. 
768/2005, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2115/2005, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2166/2005, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 388/2006, (ΕΚ) υπ’ αρ. 509/2007, (ΕΚ) υπ’ αρ. 
676/2007, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1098/2007, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1300/2008, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών 
(ΕΟΚ) υπ’ αρ. 2847/93, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1627/94 και (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 1966/2006 (EE L 343), όπως ισχύει, τροποποιημένος 
(τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση της 14ης.08.2019).

2.3. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 404/2011 
της Επιτροπής, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 
1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος 
ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΕΕ L 112), όπως ισχύει, 
τροποποιημένος (τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση της 
14ης.07.2020).

2.4. Τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1005/2008 του Συμβου-
λίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόλη-
ψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραί-
ας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών 
(ΕΟΚ) υπ’ αρ. 2847/93, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1936/2001 και (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 1093/94 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1447/1999 (ΕΕ L 286), όπως 
ισχύει, τροποποιημένος (τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση 
της 9ης.03.2011).

2.5. Τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1010/2009 της Επιτρο-
πής για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1005/2008 του Συμβουλίου, 
περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, 
αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και 
άναρχης αλιείας (ΕΕ L 280), όπως ισχύει, τροποποιημένος 
(τρέχουσα τροποποιημένη έκδοση της 27ης.03.2020).

2.6. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2016/1627 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη θέ-
σπιση πολυετούς σχεδίου αποκατάστασης του τόνου 
στον Ανατολικό Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 302/2009 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 252), όπως ισχύει, τροποποιημένος 
(τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση της 21ης.06.2019).

2.7. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/2107 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τον κα-
θορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου 
που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς 
Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλα-
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ντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1936/2001, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1984/2003 και (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 520/2007 (ΕΕ L 315), όπως ισχύει, τροποποιημέ-
νος από τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2019/1154 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά 
με πολυετές σχέδιο αποκατάστασης για τον ξιφία της 
Μεσογείου και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1967/2006 του Συμβουλίου και του κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/2107 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (EE L 188).

2.8. Τον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1967/2006 του Συμ-
βουλίου, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη 
εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο 
Θάλασσα, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ 
αρ. 2847/93 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 1626/94 (EE L 409), όπως ισχύει, τροποποιημένος 
(τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση της 14ης.08.2019).

2.9. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 
2018/161 της Επιτροπής, για τη θέσπιση εξαίρεσης de 
minimis από την υποχρέωση εκφόρτωσης για ορισμέ-
νους τύπους αλιείας μικρών πελαγικών ειδών στη Με-
σόγειο θάλασσα (ΕΕ L 30), όπως ισχύει, τροποποιημένος 
(τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση της 1ης. 01.2021).

2.10. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 
2017/86 της Επιτροπής, για τη θέσπιση σχεδίου απορ-
ρίψεων για ορισμένους τύπους αλιείας βενθοπελαγικών 
ειδών στη Μεσόγειο θάλασσα (ΕΕ L 14), όπως ισχύει, 
τροποποιημένος (τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση της 
1ης.01.2020).

2.11. Τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 
2015/98 της Επιτροπής, σχετικά με την εφαρμογή των 
διεθνών υποχρεώσεων της Ένωσης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, δυνάμει της διεθνούς σύμβασης για τη διατή-
ρηση των θυννοειδών του Ατλαντικού και της σύμβασης 
περί της μελλοντικής πολυμερούς συνεργασίας στον το-
μέα της αλιείας του Βορειοδυτικού Ατλαντικού (ΕΕ L 16), 
όπως ισχύει, τροποποιημένος από τον κανονισμό (ΕΕ) 
υπ’ αρ. 2018/191 της Επιτροπής, για την τροποποίηση 
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/98 της 
Επιτροπής (ΕΕ L 36).

2.12. Τον κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2019/1241 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τη 
διατήρηση αλιευτικών πόρων και την προστασία θαλάσ-
σιων οικοσυστημάτων μέσω τεχνικών μέτρων, την τρο-
ποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 2019/2006, (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1224/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1380/2013, (ΕΕ) 2016/1139, (ΕΕ) 2018/973, 
(ΕΕ) 2019/472 και (ΕΕ) 2019/1022 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των 
κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 894/97, (ΕΚ) υπ’ αρ. 850/98, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 2549/2000, (ΕΚ) υπ’ αρ. 254/2002, (ΕΚ) υπ’ 
αρ. 812/2004 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 2187/2005 του Συμβουλί-
ου (EE L 198), όπως ισχύει, τροποποιημένος (τρέχουσα 
τροποποιημένη έκδοση της 1ης.01.2021).

2.13. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 2017/218 
της Επιτροπής, σχετικά με το μητρώο αλιευτικού στόλου 
της Ένωσης (ΕΕ L 34).

3. Των άρθρων 11, 12, 13, 14 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευ-
τικός Κώδικας» (Α’ 27), όπως το άρθρο 11 αντικαταστά-
θηκε από το άρθρο 9 του ν. 2040/1992 (Α’ 70).

4. Το από 23-3/8-4-1953 β.δ.  «Περί κανονισμού της δια 
κυκλικών δικτύων (γρι-γρι) αλιείας» (Α’ 81), όπως τροπο-
ποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4691/2020 
«Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και τον 
εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 108).

5. Το β.δ. 917 της 27.9/12.11.1966 «Περί κανονισμού 
της διά μηχανοτρατών αλιείας» (Α’ 248), όπως τροπο-
ποιείται με το άρθρο μόνο του π.δ. 1063/1980 (Α’ 248).

6. Του άρθρου μόνου του από 26-1-1954 β.δ. «Περί 
απαγορεύσεως αλιείας και πωλήσεως ιχθύων ορισμένων 
διαστάσεων» (Α’ 25).

7. Του άρθρου 2 του από 17-8-1955 β.δ. «Περί αντικα-
ταστάσεως του άρθρου 2 του από 18.1.1954 β.δ. “περί 
προσωρινής ρυθμίσεως της δια μικρών κυκλικών δικτυ-
ών τύπου γριγράκι αλιείας”» (Α’ 243).

8. Του άρθρου 1 του π.δ. 144/1986 «Περιορισμοί αλι-
είας και εμπορίας των χταποδιών (Octopus vulgaris)» 
(Α’ 53).

9. Του άρθρου μόνου του π.δ. 25/1993 «Τροποποίηση 
και συμπλήρωση διατάξεων του β.δ. από 23.3/8.4.1953 
“περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρι) 
αλιείας” (Α’  81) και του π.δ. 189/1978 “περί κανονισμού 
αλιείας εις τους Κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκόν” 
(Α’ 41)» (Α’ 9), όπως τροποποιείται με το άρθρο 18 του 
ν. 4711/2020 (Α’ 145).

10. Του άρθρου 2 του π.δ. 157/2004 «Αλιεία με Ιχθυο-
παγίδες» (Α’ 126).

11. Του άρθρου 1 του π.δ. 174/2013 «Ρύθμιση χρήσης 
διχτυών στην αλιεία» (Α’ 277).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια αλιείας από αλιευτικά 
σκάφη της Ένωσης που φέρουν τη σημαία άλλων κρα-
τών μελών στα ύδατα της αιγιαλίτιδας ζώνης μεταξύ έξι 
(6) και δώδεκα (12) ναυτικών μιλίων στη θαλάσσια περιο-
χή που ορίζεται στα άρθρα 1 και 2 του ν. 4767/2021 (Α’ 9).

2. Η παρούσα ισχύει μέχρι την υιοθέτηση τροποποίη-
σης του Παραρτήματος I του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013 
η οποία να αφορά στα ύδατα της παρ. 1.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις αλιευτικών σκαφών βάσει της
Ενωσιακής και Ελληνικής εθνικής Νομοθεσίας

Τα αλιευτικά σκάφη της Ένωσης επιτρέπεται να ασκούν 
αλιευτική δραστηριότητα στα ύδατα της παρ. 1 του 
άρθρου 1 της παρούσας, εφόσον διαθέτουν αλιευτική 
άδεια σε ισχύ και άδεια αλίευσης ανά στοχευόμενο είδος.
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Οι πλοιοκτήτες και οι πλοίαρχοι των αλιευτικών σκα-
φών της Ένωσης τηρούν απαρέγκλιτα τις υποχρεώσεις 
και τα μέτρα που αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων 
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, όπως αυτά κάθε φορά 
ισχύουν καθώς και τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής 
αλιευτικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Ποσοστώσεις

Η αλιευθείσα ποσότητα από απόθεμα που υπόκειται σε 
ποσόστωση και προέρχεται από τα ύδατα της παρ. 1 του 
άρθρου 1 της παρούσας, αφαιρείται από την αντίστοιχη 
ποσόστωση του κράτους σημαίας.

Άρθρο 4
Κυρώσεις

Οι παραβάτες των διατάξεων της εθνικής και ενωσια-
κής αλιευτικής νομοθεσίας τιμωρούνται με κυρώσεις που 
προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009 
του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος 
ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αρ. 
847/96, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2371/2002, (ΕΚ) υπ’ αρ. 811/2004, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 768/2005, (ΕΚ) υπ’ αρ. 2115/2005, (ΕΚ) υπ’ αρ. 
2166/2005, (ΕΚ) υπ’ αρ. 388/2006, (ΕΚ) υπ’ αρ. 509/2007, 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 676/2007, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1098/2007, (ΕΚ) υπ’ αρ. 
1300/2008, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1342/2008 και καταργήσεως των 
κανονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 2847/93, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1627/94 
και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1966/2006 (EE L 343), στον κανονισμό (ΕΚ) 
υπ’ αρ.1005/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος 
πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, 
λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανο-
νισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 2847/93, (ΕΚ) υπ’ αρ. 1936/2001 και 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών 
(ΕΚ) υπ’ αρ. 1093/94 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 1447/1999 (ΕΕ L 286), 
στον εφαρμοστικό κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 1010/2009 της 
Επιτροπής για θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1005/2008 του Συμβουλίου, 
περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, 
αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και 
άναρχης αλιείας (ΕΕ L 280) και σύμφωνα κατά περίπτωση, 
με το άρθρο 11 του ν.δ. 420/1970 (Α’ 27), όπως αντικατα-
στάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 
(Α΄ 221) και την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 
(Α’ 70), και, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρ-
θρου 8 του ν. 2332/1995 (Α’ 181).

Άρθρο 5
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 25 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25296 Τεύχος B’ 2199/26.05.2021

*02021992605210004*

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 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,
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