
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρ-
θρου εξηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), για 
την οργανική σύνθεση πλοίων άρθρου 13 του 
ν.δ. 2687/1953.

2 Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συμια-
κό γαριδάκι (Plesionika narval).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2241.2/31377/2020 (1)
Παράταση της περιόδου εφαρμογής του άρ-

θρου εξηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 84), για 

την οργανική σύνθεση πλοίων άρθρου 13 του 

ν.δ. 2687/1953 .

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου εξηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις» (Α΄ 84).

β) του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 «Περί επενδύ-
σεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» (Α΄ 317), 
όπως ισχύει.

γ) 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.

δ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κώδικα της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

δ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26).

ε) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

2. Το γεγονός ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνη-
τικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

3. Το υπ’ αρ. 2811.8/31273/2020/26.05.2020 εισηγητικό 
σημείωμα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσι-
ών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. To γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράταση περιόδου εφαρμογής των ρυθμίσεων 
της παρ. 1 του άρθρου εξηκοστού τέταρτου της 
από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων της παρ. 1 του 
άρθρου εξηκοστού τέταρτου της από 13.4.2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), παρατείνεται έως την 
10.10.2020.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. 1935/128000 (2)
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του είδους συ-

μιακό γαριδάκι (Plesionika narval).

  O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 1 του άρθρου 2 και της περ. δ΄ της παρ. 

1 του άρθρου 3, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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β) Του άρθρου 20 του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1380 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολι-
τική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου 
(ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 και την 
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 
2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 και της απόφασης 
2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (L 354).

γ) Της παρ. 5 του άρθρου 10 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευ-
τικός Κώδιξ» (Α΄27), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 3 του ν. 1740/1987 (Α΄221).

δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α΄98), όπως ισχύει.

ε) Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων... Ανάπτυξης 
και Τουρισμού» (Α΄114), όπως ισχύει.

στ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄138), όπως ισχύει.

ζ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121), όπως ισχύει.

η) Της υπ’ αρ. 243/14-1-2020 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β΄36).

θ) Του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄87), όπως ισχύει.

2) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 2009/1224 του Συμβουλίου, 
της 20ης Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού 
συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοι-
νής αλιευτικής πολιτικής, … και (ΕΚ) αριθμ. 1966/2006
(L 343) και τον εφαρμοστικό του Κανονισμό (ΕΕ) 2011/404 
(L 112), όπως ισχύουν.

3) Το β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών» 
(Α΄160), όπως ισχύει.

4) Το π.δ. 157/2004 «Αλιεία με ιχθυοπαγίδες» (Α΄126), 
όπως ισχύει.

5) Τα άρθρα 11, 12, 13, 14 του ν.δ. 420/1970 «Αλιευτικός 
Κώδιξ» (Α΄27), όπως το άρθρο 11 αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2040/1992 «Ρύθμιση θε-
μάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών 
προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (Α΄70), και 
όπως η παρ. 5 του άρθρου 14 αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 32, του ν. 4597/2019 «Για την κύρω-
ση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών 
Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του συστήματος 
λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄35).

6) Τα άρθρα 48 και 49 του ν. 2538/1997 «Τροποποίηση 
της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά φάρμακα και 
κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών 
οργανώσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 242), όπως ισχύει.

7) Την υπ’ αρ. 2287/40083/7-4-2015 απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα 
εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του κοινοτικού 

συστήματος ελέγχου για την ορθή και απρόσκοπτη λει-
τουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης 
και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (Ο.Σ.Π.Α) 
και για την υποβολή δεδομένων από τις επιχειρήσεις του 
τομέα αλιείας» (Β΄695), όπως ισχύει.

8) Την υπ’ αρ.  3866/78486/14-07-2015 απόφαση του 
Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμο-
γής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής 
μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» 
(Β΄1587), όπως ισχύει.

9) Την ανάγκη ρύθμισης της αλιείας του είδους συμια-
κό γαριδάκι (Plesionika narval), σύμφωνα και με το από 
18-5-2020 έγγραφο του γραφείου Υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

10) Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αλιείας, όπως 
διατυπώνεται στο υπ’ αρ. 279/22-5-2020 πρακτικό του.

11) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι η λήψη ρυθμι-

στικών μέτρων σχετικά με την αλιεία του είδους συμιακό 
γαριδάκι (Plesionika narval), για την ορθολογική εκμε-
τάλλευση του αποθέματος και τη διατήρησή του εντός 
ασφαλών βιολογικών ορίων, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη 
και κοινωνικο-οικονομικές παράμετροι.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
στο σύνολο της επικράτειας, στα σκάφη που δραστηρι-
οποιούνται στην αλίευση του είδους συμιακό γαριδάκι 
(Plesionika narval).

Άρθρο 2
Γενικές Διατάξεις

1. Η αλιεία του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika 
narval), ασκείται μόνο από επαγγελματίες αλιείς, πλοιο-
κτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών.

2. Για την άσκηση της δραστηριότητας, απαιτείται ο 
εφοδιασμός του σκάφους με άδεια αλίευσης. Προϋπόθε-
ση για τη χορήγηση άδειας αλίευσης είναι το σκάφος να 
διαθέτει σε ισχύ αλιευτική άδεια με το εργαλείο κλωβός 
(FPO), κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του 
β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών», όπως 
ισχύει, και να τηρεί ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας (ERS).

3. Για την έκδοση της άδειας αλίευσης, απαιτείται υπο-
βολή αίτησης από τον/τους ενδιαφερόμενο/-ους αλιέ-
α/-είς, προς την Υπηρεσία Αλιείας της Π.Ε. στην οποία 
ανήκει το σκάφος και η οποία είναι αρμόδια για την έκ-
δοσή της. Αντίγραφο της απόφασης κοινοποιείται στη 
Διεύθυνση Αλιείας και Διαχείρισης Αλιευτικών Πόρων, 
της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Άρθρο 3
Επιτρεπόμενα αλιευτικά εργαλεία

1. Η αλιεία του είδους Plesionika narval πραγματοποι-
είται με παραλληλεπίπεδους κλωβούς (παγίδες) ή/και 
σφαιροειδείς κλωβούς (κιούρτους).
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2. α) Οι χρησιμοποιούμενοι παραλληλεπίπεδοι κλω-
βοί αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με 
μήκος και πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm και ύψος 
που δεν υπερβαίνει τα 45cm, επενδυμένο με πλέγμα με 
μάτι ύψους τουλάχιστον 12 χιλιοστών (12mm), κατά τη 
μέτρηση και σχήματος που αποτελείται από τέσσερις 
τουλάχιστον πλευρές. Το πλέγμα πρέπει να είναι έτσι 
κατασκευασμένο και τοποθετημένο, ώστε το μάτι να 
παραμένει ανοιχτό. Φέρουν οπωσδήποτε δύο ανοίγμα-
τα: ένα στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον 
13 cm και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.

β) Οι χρησιμοποιούμενοι σφαιροειδείς κλωβοί (κιούρ-
τοι) αποτελούνται από άκαμπτο μεταλλικό σκελετό με 
διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 80 cm και ύψος που 
δεν υπερβαίνει τα 45 cm, επενδυμένο με πλέγμα με μάτι 
ύψους τουλάχιστον 12 χιλιοστών (12mm), κατά τη μέτρη-
ση και σχήματος που αποτελείται από τέσσερις τουλάχι-
στον πλευρές. Φέρουν οπωσδήποτε δύο ανοίγματα: ένα 
στόμιο στο πάνω μέρος, διαμέτρου τουλάχιστον 13 cm 
και ένα πορτάκι σε πλαϊνή πλευρά.

3. Ένα αλιευτικό σκάφος, κατά την έννοια του άρθρου 1 
της παρούσας, που στοχεύει το είδος συμιακό γαριδάκι 
Plesionika narval, μπορεί να φέρει και να χρησιμοποιεί 
συνολικά έως 150 κλωβούς, με τα χαρακτηριστικά που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 4
Σήμανση των αλιευτικών εργαλείων

1. Τα περιγραφόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας αλι-
ευτικά εργαλεία, ποντίζονται στη θάλασσα μεμονωμένα 
ή σε σειρά και σημαίνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις 
των άρθρων 9 έως 12 του Κανονισμού (ΕΕ) 2011/404.

2. Σε περίπτωση απώλειας εργαλείων ή μέρους αυτών, 
ο πλοίαρχος του αλιευτικού σκάφους έχει την ευθύνη 
για την άμεση ανάσυρσή τους. Στην περίπτωση που τα 
απωλεσθέντα εργαλεία δεν μπορούν να ανασυρθούν, ο 
πλοίαρχος του σκάφους ενημερώνει άμεσα την οικεία 
Λιμενική Αρχή.

3. Με το τέλος της αλιευτικής περιόδου, τα εργαλεία 
ανασύρονται, στοιβάζονται και φυλάσσονται στην ξηρά.

Άρθρο 5
Επιτρεπόμενες περίοδοι και περιοχές αλιείας

Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά:
1. Από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και για χρονικό διάστημα 
τεσσάρων (4) μηνών.

2. Σε βάθη μεγαλύτερα των 40 m.
3. Εκτός ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας, 

όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές 
και άλλες ειδικές διατάξεις.

Άρθρο 6
Υποβολή Δεδομένων

Οι αλιευθείσες ποσότητες του είδους και των παρεμπι-
πτόντων ειδών, καταχωρίζονται από τους επαγγελματίες 
αλιείς στο ηλεκτρονικό ημερολόγιο αλιείας, μέσω της 
εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακο-
λούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων 
(Ο.Σ.Π.Α), είτε με την χρήση συσκευών ERS είτε με τη 
χρήση κωδικών, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας και σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. 2287/40083/7-
4-2015 απόφαση. Η παροχή στοιχείων πραγματοποιείται 
καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ισχύος της άδειας αλίευ-
σης και για το σύνολο της αλιευτικής δραστηριότητας.

Άρθρο 7
Κυρώσεις

Για τους παραβάτες της παρούσας, εφαρμόζονται 
οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 (Α΄27), 
όπως αντικαταστάθηκε 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 τροποποιήθηκε με την παρ. 
2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄181) και της υπ’ αρ.  
3866/78486/14-7-2015 απόφασης «Συμπληρωματικά 
μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστή-
ματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον 
τομέα της αλιείας» (Β΄1587).

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
εφαρμόζεται για ένα έτος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Μαΐου 2020

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   
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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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