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1 117. Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε 
εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές 
εκλογές.

2 118. Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου πλοίων ανε-
φοδιασμού, δεξαμενοπλοίων, σλεπίων και εν γέ-
νει πετρελαιοφόρων και πετρελαιοφορτηγίδων 
τα οποία προορίζονται για τη διακίνηση καυσί-
μων ναυτιλίας και έχουν συμπληρώσει ηλικία εί-
κοσι (20) ετών.

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 117 (1)

Καθορισμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλο-

γικής περιφέρειας για τις γενικές βουλευτικές 

εκλογές.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 54 παρ. 2 του Συντάγματος.
β) Της παρ. 2 του άρθρου 1, όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 255 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμι-
κού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίω-
ση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των 
Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, 

ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοι-
πές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 133) και ισχύει, του άρθρου 2 και της 
παρ. 2 του άρθρου 31, του π.δ. 26/2012 “Κωδικοποίηση 
σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την 
εκλογή βουλευτών” (Α΄ 57).

γ) Του π.δ. 4/2013 «Καθορισμός των βουλευτικών 
εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας για τις γενικές βου-
λευτικές εκλογές» (Α΄ 10).

δ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την αριθμ. 6519/31.7.2012 απόφαση της Ελληνι-
κής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής 
Πληθυσμού - Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο 
Πληθυσμό (δημότες) της Χώρας» (Β΄ 2230), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την αριθμ. ΓΠ-189/18.3.2014 απόφαση της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Τροποποίηση της απόφα-
σης με αριθμό 6519/31.7.2012 (ΦΕΚ 2230/Β΄/31.7.2012) 
και θέμα “Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού - 
Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Νόμιμο Πληθυσμό 
(δημότες) της Χώρας”» (Β΄ 697).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο-
λογισμού.

4. Την αριθμ. Δ225/2018 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού 
Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής 

περιφέρειας, για τις γενικές βουλευτικές εκλογές με βάση 
τα δημοσιευθέντα αποτελέσματα του νόμιμου πληθυ-
σμού (δημοτών) της από 10 έως 24 Μαΐου 2011 γενικής 
απογραφής, ορίζεται ως κατωτέρω:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 225

11743

Α/Α Εκλογικές Περιφέρειες Αριθμός 
δημοτών

Βουλευτικές 
έδρες

Υπόλοιπο 
δημοτών

Προστιθέμενες 
έδρες λόγω 
υπολοίπου

Σύνολο εδρών

1 Α΄ Αθηνών 467.160 13 20.168 1 14
2 Β1΄ Βόρειου Τομέα Αθηνών 523.763 15 8.003 15
3 Β2΄ Δυτικού Τομέα Αθηνών 386.969 11 8.745 11
4 Β3΄ Νότιου Τομέα Αθηνών 601.559 17 17.031 1 18
5 Α΄ Πειραιώς 192.856 5 20.936 1 6
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Α/Α Εκλογικές Περιφέρειες Αριθμός 
δημοτών

Βουλευτικές 
έδρες

Υπόλοιπο 
δημοτών

Προστιθέμενες 
έδρες λόγω 
υπολοίπου

Σύνολο εδρών

6 B΄ Πειραιώς 272.683 7 31.995 1 8
7 Α΄ Ανατολικής Αττικής 358.589 10 14.749 10
8 Β΄ Δυτικής Αττικής 141.055 4 3.519 4
9 Νομού Αιτωλοακαρνανίας 252.016 7 11.328 7

10 »      Αργολίδος 95.561 2 26.793 1 3
11 »      Αρκαδίας 105.454 3 2.302 3
12 »      Άρτης 86.421 2 17.653 1 3
13 »      Αχαΐας 291.469 8 16.397 1 9
14 »      Βοιωτίας 115.774 3 12.622 3
15 »      Γρεβενών 41.296 1 6.912 1
16 »      Δράμας 108.579 3 5.427 3
17 »      Δωδεκανήσου 167.152 4 29.616 1 5
18 »      Έβρου 146.378 4 8.842 4
19 »      Ευβοίας 210.960 6 4.656 6
20 »      Ευρυτανίας 30.790 0 30.790 1 1
21 »      Ζακύνθου 38.642 1 4.258 1
22 »      Ηλείας 182.463 5 10.543 5
23 »      Ημαθίας 144.495 4 6.959 4
24 »      Ηρακλείου 279.838 8 4.766 8
25 »      Θεσπρωτίας 51.158 1 16.774 1 2
26 Α΄ Θεσσαλονίκης 565.329 16 15.185 16
27 Β΄ Θεσσαλονίκης 313.046 9 3.590 9
28 Νομού Ιωαννίνων 171.315 4 33.779 1 5
29 »      Καβάλας 139.220 4 1.684 4
30 »      Καρδίτσης 142.201 4 4.665 4
31 »      Καστοριάς 51.482 1 17.098 1 2
32 »      Κέρκυρας 101.113 2 32.345 1 3
33 »      Κεφαλληνίας 41.369 1 6.985 1
34 »      Κιλκίς 98.908 2 30.140 1 3
35 »      Κοζάνης 160.327 4 22.791 1 5
36 »      Κορινθίας 140.720 4 3.184 4
37 »      Κυκλάδων 124.147 3 20.995 1 4
38 »      Λακωνίας 93.467 2 24.699 1 3
39 »      Λαρίσης 275.921 8 849 8
40 »      Λασιθίου 72.198 2 3.430 2
41 »      Λέσβου 101.794 2 33.026 1 3
42 »      Λευκάδος 26.796 0 26.796 1 1
43 »      Μαγνησίας 189.661 5 17.741 1 6
44 »      Μεσσηνίας 175.594 5 3.674 5
45 »      Ξάνθης 110.887 3 7.735 3
46 »      Πέλλης 151.753 4 14.217 4
47 »      Πιερίας 130.000 3 26.848 1 4
48 »      Πρεβέζης 65.870 1 31.486 1 2
49 »      Ρεθύμνης 79.778 2 11.010 2
50 »      Ροδόπης 108.556 3 5.404 3
51 »      Σάμου 42.381 1 7.997 1
52 »      Σερρών 214.381 6 8.077 6
53 »      Τρικάλων 150.938 4 13.402 4
54 »      Φθιώτιδος 165.066 4 27.530 1 5
55 »      Φλωρίνης 56.376 1 21.992 1 2
56 »      Φωκίδος 44.963 1 10.579 1
57 »      Χαλκιδικής 108.723 3 5.571 3
58 »      Χανίων 142.472 4 4.936 4
59 »      Χίου 53.010 1 18.626 1 2

ΣΥΝΟΛΟ 9.902.84
2 263 859.850 25 288
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Άρθρο 2
1. Οι αναφερόμενες στο προηγούμενο άρθρο εκλογι-

κές περιφέρειες νοούνται με τα διοικητικά όριά τους που 
ισχύουν την 1η Ιανουαρίου 1985, (παρ. 3 του άρθρου 1 
π.δ. 26/2012).

2. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή 
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών, αναθέτουμε τη δημοσίευ-
ση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Ι

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 118 (2)

Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου πλοίων ανεφο-

διασμού, δεξαμενοπλοίων, σλεπίων και εν γένει 

πετρελαιοφόρων και πετρελαιοφορτηγίδων τα 

οποία προορίζονται για τη διακίνηση καυσίμων 

ναυτιλίας και έχουν συμπληρώσει ηλικία είκο-

σι (20) ετών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 2 του άρθρου 108 του ν. 4504/2017 «Δια 

βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και 
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοι-
νωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού 
προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά 
έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

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

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005, Α΄ 98) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2800.1/
21991/2018/22.3.2018 Εισηγητική Έκθεση της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από την οποία 
προκύπτει ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού.

3. Την αριθμ. 216/2018 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
α) Κ.Ε.Π.: Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων του Αρχηγείου Λι-

μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουρ-
γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

β) Τ.Κ.Ε.Π.: Τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων, 
σύμφωνα με το π.δ. 345/2000 (Α΄ 298), όπως ισχύει κάθε 
φορά.

γ) Αναγνωρισμένος Οργανισμός: Ο Οργανισμός επιθε-
ώρησης και ελέγχου πλοίων, σύμφωνα με τους κοινούς 
κανόνες και πρότυπα του π.δ. 103/2011 (Α΄ 236) της Οδη-
γίας 2009/15/ΕΚ (ΕΕ L 131/28.5.2009, σ. 47 επ.) και του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 391/2009 (ΕΕ L 131/28.5.2009, σ. 
11 επ.) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 23ης Απριλίου 2009, όπως ισχύουν.

δ) Εξουσιοδοτημένος Οργανισμός: Ο Οργανισμός 
που έχει εξουσιοδοτηθεί από την ελληνική Αρχή για την 
παροχή υπηρεσιών στα υπό ελληνική σημαία πλοία, οι 
οποίες καθορίζονται:

αα) στην απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας αριθμ. 4113.297/01/9.2.2012 
«Πρότυπη συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Οργανισμού που 
αναγνωρίζεται και εξουσιοδοτείται από την Ελλάδα για 
τη διενέργεια των απαιτούμενων από τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας επιθεωρήσεων, έκδοση, θεώρηση 
πιστοποιητικών και παρακολούθησή τους, εκτός εκεί-
νων που εμπίπτουν σε αρμοδιότητα αναγνωρισμένου 
οργανισμού του ΕΚ 391/2009 και των συναφών αυτού 
διατάξεων, για πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία» 
(Β΄ 334), όπως ισχύει κάθε φορά, ή,

ββ) στην απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαί-
ου αριθ. 4113.311/01/21.11.2013 «Πρότυπη συμφωνία 
μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και Ανα-
γνωρισμένου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 
391/2009, Οργανισμού, για την παροχή από τον Αναγνω-
ρισμένο Οργανισμό υπηρεσιών προβλεπόμενων από την 
υφιστάμενη νομοθεσία σε πλοία και τις εταιρείες αυτών» 
(Β΄ 3049), όπως ισχύει κάθε φορά.

ε) Π.Γ.Ε.: Το προβλεπόμενο από το άρθρο 1 του 
β.δ. 542/1968 (Α΄ 181), ως ισχύει, Πρωτόκολλο Γενικής 
Επιθεώρησης.

στ) Ηλικία: Ηλικία υπολογιζόμενη σε έτη από την 31η 
Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης.

Άρθρο 2
Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου

1. Επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στην οικεία νο-
μοθεσία ελέγχων, στα πλοία που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος διενεργούνται οι ακόλουθοι 
έλεγχοι:

α) Κάθε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του Πρω-
τοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) και μέσα σε ένα 
(1) μήνα πριν ή μετά από την ημερομηνία αυτή, διεξά-
γονται:

αα) δειγματοληπτικός έλεγχος στους τομείς σωστι-
κών μέσων, ναυτιλιακού εξοπλισμού, πυρασφάλειας και 
τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο οποίος περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα, εφόσον διατίθενται:

ααα) διαπίστωση της καλής λειτουργίας των ναυτιλια-
κών οργάνων της γέφυρας, του συστήματος παραγωγής 
γενικού συναγερμού και μεγαφωνικής εγκατάστασης, 
του συστήματος πυρανίχνευσης και των μηχανών σω-
σιβίων λέμβων και λέμβων διάσωσης.
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βββ) διαπίστωση της καλής λειτουργίας της τηλεπικοι-
νωνιακής εγκατάστασης GMDSS καθώς επίσης και της 
ύπαρξης των προβλεπόμενων από την κείμενη νομο-
θεσία σχεδίων, βιβλίων και εντύπων, που φέρει το πλοίο 
ανάλογα με την κατηγορία του και τους πλόες που εκτελεί.

γγγ) διαπίστωση της καλής κατάστασης των πυροσβε-
στικών φωλεών και των εύκαμπτων σωλήνων πυρκαϊάς.

ββ) έλεγχο στεγανότητας των εύκαμπτων σωλήνων 
πετρέλευσης που είναι καταχωρημένες στο Π.Γ.Ε.

Επιπρόσθετα, διενεργείται γενικό γυμνάσιο διαρροής, 
πυρκαϊάς και εγκατάλειψης.

β) Σε διάστημα δύο (2) μηνών πριν ή μετά τη συμπλή-
ρωση δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
Π.Γ.Ε. του πλοίου διεξάγεται επιθεώρηση υφάλων στη 
θάλασσα με τη συνδρομή επαγγελματία δύτη (In Water 
Survey In Lieu of Drydocking Survey), σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, με καταχώριση ανάλογης διπλής 
εγγραφής επί του Π.Γ.Ε. αυτού.

γ) Σε διάστημα δύο (2) μηνών πριν, ή μετά την συμπλή-
ρωση δύο (2) ετών από την ημερομηνία διενέργειας των 
τελευταίων αναλυτικών παχυμετρήσεων, διενεργούνται:

αα) Νέες αναλυτικές παχυμετρήσεις και υποβάλλεται η 
σχετική έκθεση αναφοράς αυτών, υπογεγραμμένη από τον 
επιθεωρητή παρουσία του οποίου διενεργήθηκαν, και τον 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό λήψης αυτών. Τα όρια φθοράς 
των δομικών στοιχείων του πλοίου ελέγχονται σύμφωνα 
με τους κανονισμούς Αναγνωρισμένου ή Εξουσιοδοτημέ-
νου Οργανισμού βάσει των οποίων πιστοποιείται η αντοχή 
του πλοίου, ανάλογα με την κατηγορία και την ηλικία του.

ββ) Εφοδιασμός του πλοίου με αναθεωρημένα κα-
τασκευαστικά σχέδια τα οποία ανταποκρίνονται στην 
πραγματική κατάσταση των δομικών στοιχείων του πλοί-
ου, εφόσον απαιτηθεί σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
των μετρήσεων της υποπερίπτ. αα’ της περίπτωσης γ’ 
του παρόντος άρθρου.

2. Οι επιθεωρήσεις της παρ. 1 διενεργούνται από τον 
φορέα που εκδίδει το Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης 
(Π.Γ.Ε.) του πλοίου.

Άρθρο 3
Επιπρόσθετοι έλεγχοι τομέα 
Διαχείρισης της Ασφάλειας

1. Στις περιπτώσεις πλοίων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης 

(ISM Code), πέραν των προβλεπόμενων ελέγχων στα 
Κεφάλαια 13 και 14 αυτού, οι αναγκαίοι επιπρόσθετοι 
έλεγχοι διενεργούνται με μέριμνα της διαχειρίστριας 
εταιρείας σε χρόνο ώστε το διάστημα μεταξύ δύο δια-
δοχικών ελέγχων να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) 
μήνες.

2. Οι έλεγχοι της παρ. 1 διενεργούνται από το φορέα 
έκδοσης του πιστοποιητικού ασφαλούς διαχείρισης του 
πλοίου (SMC). Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγ-
χων, ο φορέας θεωρεί το εν λόγω πιστοποιητικό.

3. Οι κατά τόπον αρμόδιες Λιμενικές Αρχές, πριν τον 
απόπλου του πλοίου, διαπιστώνουν τη συμμόρφωση 
με τις παρ. 1 και 2.

Άρθρο 4
Βεβαίωση πρόσθετων διαδικασιών ελέγχου

1. Κατόπιν επιτυχούς περάτωσης των πρόσθετων δι-
αδικασιών ελέγχου των άρθρων 2 και 3, εκδίδεται βε-
βαίωση που ισχύει μέχρι τη λήξη του ΠΓΕ. Υπόδειγμα 
της βεβαίωσης προσαρτάται ως παράρτημα στο παρόν 
διάταγμα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

2. Εφόσον:
α) το πλοίο εφοδιαστεί με Πρωτόκολλο Γενικής Επιθε-

ώρησης (Π.Γ.Ε), χρονικής διάρκειας μικρότερης του ενός 
(1) έτους, δεν απαιτείται να διενεργηθούν οι πρόσθετες 
διαδικασίες ελέγχου,

β) το πλοίο, κατά το χρονικό διάστημα εντός του οποί-
ου απαιτείται να διενεργηθούν πρόσθετες διαδικασίες 
ελέγχου, δεν διακινεί καύσιμα ναυτιλίας, οι κατά το πα-
ρόν διάταγμα έλεγχοι διενεργούνται πριν από την επα-
νέναρξη της δραστηριοποίησής του.

γ) το πλοίο παραμείνει σε ακινησία για χρονικό δι-
άστημα τουλάχιστον δύο (02) ετών, οι κατά το παρόν 
διάταγμα έλεγχοι διενεργούνται, ομοίως, πριν από την 
επανέναρξη της δραστηριοποίησής του.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Στους παραβάτες του παρόντος, ανεξάρτητα από κάθε 
άλλη ποινική, διοικητική ή πειθαρχική ευθύνη, επιβάλ-
λονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 
«Περί Κώδικος Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), 
όπως ισχύει.
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Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος 

διατάγματος.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Υπουργός
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
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*01002253112180008*

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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