
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακε-
ραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 
υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις 
άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών 
ειδών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύ-
πτερου τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία 
(Xiphias gladius SWO)» (Β’ 35/2020), όσον αφορά 
τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Aριθμ. ΔΙΔΔΑ/Φ.20/21827 (1)
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακε-

ραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τo άρθρο 23 και την παρ. 1 του άρθρου 80 του 

ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δη-
μοσίου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια 
διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση 
και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62).

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ιδίως τα άρθρα 82, 87, 91, και 95.

3. Την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Το Κεφάλαιο ΙΑ’ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

5. Το άρθρο 7 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, 
Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

9. Την υπό στοιχεία Υ23/14-07-2021 διαπιστωτική πρά-
ξη του Πρωθυπουργού «Διαπιστωτική πράξη για τον 
διορισμό του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 549).

10. Την υπ’ αρ. οικ.11699/19-05-2020 απόφαση του 
Διοικητή «Οργανισμός της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας 
(Ε.Α.Δ.)» (Β’ 1991).

11. Την υπ’ αρ. 1717/29.7.2021 εισήγηση του Περιφε-
ρειάρχη Κρήτης.

12. Την υπ’ αρ. 34119/13-10-2021 σύμφωνη γνώμη 
του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που εκ-
δόθηκε κατ’ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 80 του 
ν. 4795/2021.

13. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/Φ4Π/11/οικ.19956/ 
20-10-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με την οποία βεβαιώ-
νεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν 
προκαλείται επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

14. Την ανάγκη σύστασης Αυτοτελούς Γραφείου Συμ-
βούλου Ακεραιότητας στην Περιφέρεια Κρήτης λόγω του 
μεγάλου αριθμού των υπαλλήλων της, της άσκησης πλή-
θους απλών και σύνθετων αρμοδιοτήτων καθώς και της 
ανάγκης παροχής υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών σε 
ζητήματα ακεραιότητας, δεοντολογίας, αποτροπής τέ-
λεσης παράνομων πράξεων και ενημέρωσης των υπαλ-
λήλων για θέματα σχετικά με τα ανωτέρω, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Τη σύσταση στην Περιφέρεια Κρήτης Αυτοτελούς 

Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας το οποίο υπάγεται 
απευθείας στον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του άρθρου 23 του ν. 4795/2021.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Ι

      Αριθμ. 4363/325400 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 

υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις 

άσκησης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ει-

δών, τόννου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου 

τόννου (Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias 

gladius SWO)» (Β’ 35/2020), όσον αφορά τη χορή-

γηση αδειών αλίευσης τόννου.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1) Της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2732/1999 «Διεπαγ-

γελματικές οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Γεωργίας» (Α’ 154).

2) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

3) Του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός κώδικας» (Α’ 27).
4) Του β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκα-

φών» (Α’ 160).
5) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, 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 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

6) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

7) Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8) Της υπ’ αρ. 6310/9-9-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών 
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

2. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:
1) (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου και 
την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και 
(ΕΚ) αριθ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 
2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.

2) (EK) αριθμ. 1936/2001 του Συμβουλίου «περί ορι-
σμένων μέτρων ελέγχου των δραστηριοτήτων αλιείας 
των άκρως μεταναστευτικών ειδών ιχθύων.

3) (ΕΚ) αριθμ. 1967/2006 του Συμβουλίου σχετικά με 
μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, την τροπο-
ποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2847/1993 και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1626/1994.

4) (ΕΚ) αριθμ. 520/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
τεχνικών μέτρων διατήρησης για ορισμένα αποθέματα 
άκρως μεταναστευτικών ειδών και για την κατάργηση 
του Καν. (ΕΚ) 973/2001.

5) (ΕΕ) αριθμ. 2017/2403 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βιώσιμη 
διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1006/2008 του 
Συμβουλίου.

6) (ΕΕ) αριθμ. 2016/1627 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς 
σχεδίου αποκατάστασης του τόννου στον Ανατολικό 
Ατλαντικό και στη Μεσόγειο και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 302/2009 του Συμβουλίου.

7) (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης 
των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροπο-
ποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 
2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, 
(ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 
388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, 
(ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 
1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006.

8) (ΕΕ) αριθμ. 404/2011 της Επιτροπής για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Καν. 
(ΕΚ) 1224/09 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος 
ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων 
της κοινής αλιευτικής πολιτικής.

3. Την υπ’ αρ. 4023/64557/2014 απόφαση Υπουργού 
«Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων δικαιολογητικών 
και διαδικασίας για την έγκριση αδειών αλίευσης σε αλι-
ευτικά σκάφη (Β’ 1307).

4. Την υπ’ αρ. 2287/40083/7-4-2015 απόφαση Υπουρ-
γού «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσια-
κών διατάξεων του κοινοτικού συστήματος ελέγχου για 
την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του Ολοκληρω-
μένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής 
Αλιευτικών Δραστηριοτήτων ΟΣΠΑ και για την υποβο-
λή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του τομέα αλιείας» 
(Β’ 695), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 39/65036/ 
05-03-2021 όμοιά της (Β’ 931)

5. Την υπ’ αρ. 46/11830/28-01-2016 απόφαση Υπουρ-
γού «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενω-
σιακών διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας για την 
αλιεία, τη διακίνηση και την εμπορία των ειδών τόννου 
(Thunnus thynnus, BFT) και ξιφία (Xiphias gladius, SWO).
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6. Την υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 κοινή απόφαση 
του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλι-
είας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus 
thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga 
ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)» (Β’ 35/2020).

7. Την υπ’ αρ. 3143/250646/10-09-2020 απόφαση Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροπο-
ποίηση της υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-20219 υπουργι-
κής απόφασης ’’Όροι και προϋποθέσεις άσκησης αλιείας 
των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόνου (Thunnus 
thynnus BFT), μακρύπτερου τόνου (Thunnus alalunga 
ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)’’ (Β’ 35/2020), όσον 
αφορά τη χορήγηση αδειών αλίευσης τόννου» (Β’ 4013).

8. Την ανάγκη ρύθμισης του ισχύοντος πλαισίου χο-
ρήγησης αδειών αλίευσης για την αλιεία μεγάλων πελα-
γικών, προκειμένου να μετριασθούν οι επιπτώσεις της 
πανδημίας λόγω COVID 19 και των προβλημάτων που 
έχουν δημιουργηθεί από την μη έγκαιρη ή την αδυναμία 
εισόδου αλιεργατών από την Αίγυπτο.

9. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως 
διατυπώνεται στο πρακτικό της υπ’ αρ. 285/21-10-2021 
Συνεδρίασης.

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

Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 

υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις άσκη-
σης αλιείας των άκρως μεταναστευτικών ειδών, τόν-
νου (Thunnus thynnus BFT), μακρύπτερου τόννου 
(Thunnus alalunga ALB) και ξιφία (Xiphias gladius SWO)» 
(Β’ 35/2020) ως εξής:

1) Στο άρθρο 3 τροποποιείται η παρ. 3 ως εξής: Το 
παρόν κριτήριο αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται για την 
αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν το έτος 
2021 για την έκδοση αδειών για τος έτος 2022.

2) Στο άρθρο 10 προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
Για την αξιολόγηση των αιτήσεων που θα υποβληθούν 

το έτος 2021 και μόνο, οι αλιείς μπορούν να επιλέξουν 
εάν επιθυμούν να αξιολογηθούν με βάση τα μόρια πα-
ραγωγής που συγκέντρωσαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
(παραγωγή του έτους 2020 και μέχρι 31-8-2021) ή σύμ-
φωνα με τα μόρια που συγκέντρωσαν από την παρα-
γωγή κατά την αξιολόγηση χορήγησης αδειών για το 
2020 (παραγωγή του έτους 2018 και μέχρι 31-8-2019). 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 4189/340423/31-12-2019 
υπουργική απόφαση (Β΄ 35/2020).

Άρθρο 2
Ειδικά για τις αιτήσεις του έτους 2021, για χορήγηση 

άδειας αλίευσης τόννου για το έτος 2022, οι ενδιαφερό-
μενοι πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών 
δύνανται να υποβάλουν αίτηση εντός προθεσμίας δεκα-
πέντε (15) ημερών, η οποία εκκινεί από τη δημοσίευση 
της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Όσοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις για χορήγηση 
άδειας αλίευσης τόννου για το έτος 2022, δύνανται να 
επανυποβάλουν, κάνοντας χρήση των ευμενέστερων 
διατάξεων της παρούσας. Το Τμήμα Αλιείας της ΔΑΟΚ 
της ΠΕ διαβιβάζει με συστημένη επιστολή όλες τις ανω-
τέρω αιτήσεις, με πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και 
με αιτιολογημένη εισήγηση, στη Διεύθυνση Αλιείας 
και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, το αργότερο εντός 
δέκα (10) ημερών από την εκπνοή της δεκαπενθήμερης 
προθεσμίας του α’ εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 
Αιτήσεις που δεν διαβιβάζονται μέσω της ΔΑΟΚ της ΠΕ 
ή συνοδεύονται από ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών ή 
διαβιβάζονται χωρίς αιτιολογημένη εισήγηση της ΔΑΟΚ 
ή έχουν πρωτοκολληθεί στη ΔΑΟΚ μετά την παρέλευση 
της δεκαήμερης προθεσμίας του προηγούμενου εδα-
φίου ή έχουν πρωτοκολληθεί στη Διεύθυνση Αλιείας και 
Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων μετά την παρέλευση εί-
κοσι (20) ημερών από την εκπνοή της οριζόμενης στο 
πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, δεκαπενθή-
μερης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν τίθενται σε 
διαδικασία αξιολόγησης. Δικαιολογητικά που υποβάλ-
λονται εκπρόθεσμα, δεν γίνονται δεκτά. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις παρ. 1-8 του άρθρου 6 
της υπ’ αρ. 4189/340423/31- 12-2019 υπουργικής από-
φασης (Β΄ 35/2020).

Άρθρο 3
Οι άδειες που έχουν χορηγηθεί με βάση την υπ’ αρ. 

4189/340423/31.12.2019 (Β΄ 35/2020) απόφαση, εξα-
κολουθούν να ισχύουν έως 31-12-2021.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ   
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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 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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