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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός παραβόλων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned
Aircraft Systems - UAS).

2

Δραστηριοποίηση επαγγελματικών τουριστικών
ημερόπλοιων στους όρμους της ευρύτερης περιοχής της Παλαιοκαστρίτσας Δ. Ενότητας Παλαιοκαστριτών/ Δ. Κερκύρας.

3

Τροποποίηση της με αριθμ. 1406/52601/04-5-2016
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ. 1291 Β’/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με την διαδικασία
μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης,
σε εφαρμογή των διατάξεων των καν(ΕΕ) 1307/2013
και 639/2014».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ11 /Γ/8684/6113
(1)
Καθορισμός παραβόλων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned
Aircraft Systems - UAS).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.δ. 714/1970 «περί ιδρύσεως Δ/
νσεως Εναερίων Μεταφορών παρά τω Υπουργείω Συγκοινωνιών και Οργανώσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας» (ΦΕΚ Α’/238/5-7.11.1970) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του π.δ. 56/1989 «περί Οργανισμού
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του
Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ
Α’/28/1-2-1989), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα
και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 3913/2011 «περί αναδιοργάνωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 18/17-2-2011) όπως τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει.
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4. Τις διατάξεις του ν.4427/2016 «περί Σύστασης Αρχής
Πολιτικής Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’
188/8-10-2016).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.1473/1984 όπως
αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 42
του ν.2214/1994 (ΦΕΚ Α’ 75/11-5-1994).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ/ΥΠΑ/21860/1422/
21-9-2016 (ΦΕΚ Β’ 3152/30-9-2016) απόφασης «περί
Κανονισμού - γενικού πλαισίου πτήσεων Συστημάτων
μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών- ΣμηΕΑ (Unmanned
Aircraft Systems - UAS).
7. Τις διατάξεις της υπ’αριθμ. ΥΠΑ/Δ2/Δ/30005/12541/
30-12-2016 (ΦΕΚ Β’ 4527/30-12-2016) απόφασης «Περί
Κανονισμού Εκπαιδευτικών Κέντρων και αδειοδότησης
χειριστών Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών –
ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft Systems – UAS)».
8. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ11/Α/44655/19884/
23-10-1995) απόφασης περί καθορισμού παραβόλου για
μετακινήσεις υπαλλήλων ΥΠΑ που πραγματοποιούνται
για λογαριασμό τρίτων (ΦΕΚ Β’ 920/ 10-11-1995) όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 2024294/2499/ 0022/275-1198 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β’ 599/16-6-1998).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Περί Κωδικοποίησης της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’/98/22-4-2005).
10. Τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (ΦΕΚ Α’ 90/5-4-1974),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
11. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’/143/
28-6-2014) «περί αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
12. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1163/3-7-2013
(ΦΕΚ Β’/1675/8-7-2013)περί όρων και διαδικασίας είσπραξης –επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
13. Τις διατάξεις του π.δ. 125/5-11-2016 «περί διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’/210/5-11-2016).
14. Τις διατάξεις του π.δ. 73/23-9-2015 «Περί διορισμού
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/115/23-09-2015).
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15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Y 29/8-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ Β’ 2168/9-10-2015).
16. Τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης μέσω του
ιστοτόπου της ΥΠΑ.
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζονται παράβολα Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ (Unmanned Aircraft
Systems - UAS) σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες
κατηγορίες και τιμές:
1.1 Καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο (ΣμηΕΑ Ανοικτής
Κατηγορίας)
Η υποβολή αιτήσεως για την καταχώρηση στο ειδικό
Μητρώο των ΣμηΕΑ Ανοικτής Κατηγορίας πραγματοποιείται ΑΤΕΛΩΣ.
1.2 Καταχώρηση στο ειδικό Μητρώο (ΣμηΕΑ Ειδικής
Κατηγορίας)
Με την υποβολή αιτήσεως για την καταχώρηση στο
ειδικό Μητρώο των ΣμηΕΑ Ειδικής Κατηγορίας, καταβάλλεται παράβολο ύψους €50,00. Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην
εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ
που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς
(Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.).
1.3 Δέσμευση στοιχείων νηολόγησης (ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης Κατηγορίας)
Για την εξάμηνη δέσμευση στοιχείων νηολόγησης συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους καταβάλλεται παράβολο ύψους €50,00. Δεν απαιτείται η καταβολή
παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην
εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς ή άλλους
κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς
φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.).
1.4 Νηολόγηση (ΣμηΕΑ Πιστοποιημένης Κατηγορίας)
Με την υποβολή αιτήσεως για την νηολόγηση συστήματος μη επανδρωμένου αεροσκάφους Πιστοποιημένης
Κατηγορίας, καταβάλλεται παράβολο ύψους €100,00. Δεν
απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών σκοπών
Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς
ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κλπ).
1.5 Ειδικό Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας (Special
Αirworthiness Certificate)
α) Με την υποβολή αιτήσεως για την έκδοση «Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηεΑ, ισχύος τριών
(3) ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €80,00.
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β) Με την υποβολή αιτήσεως για την ανανέωση του
«Ειδικού Πιστοποιητικού Αξιοπλοΐας» ΣμηΕΑ, ισχύος
τριών (3) ετών, καταβάλλεται παράβολο ύψους €40,00.
Δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου όταν η χρήση
των ΣμηεΑ αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση ερευνητικών
σκοπών Κρατικών Πανεπιστημιακών ή Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, δεν απαιτείται η καταβολή παραβόλου για ΣμηΕΑ που χρησιμοποιούνται για
στρατιωτικούς ή άλλους κρατικούς σκοπούς από τους
αντίστοιχους κρατικούς φορείς (Ένοπλες Δυνάμεις, Σώματα Ασφαλείας κ.λπ.).
1.6 Εμπορική Εκμετάλλευση
Με την υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση ειδικής
άδειας για την εκμετάλλευση ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς σκοπούς (εμπορική εκμετάλλευση ΣμηΕΑ) καταβάλλονται παράβολα, ως ακολούθως:
α) Για τη χορήγηση άδειας ισχύος ενός μηνός, καταβάλλεται παράβολο ύψους €30,00.
β) Για τη χορήγηση άδειας ετήσιας ισχύος, καταβάλλεται παράβολο ύψους €180,00.
1.7 Άδεια χειριστή συστημάτων μη-επανδρωμένων
αεροσκαφών
Με την υποβολή αιτήσεως για τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας χειριστή συστημάτων μη επανδρωμένων
αεροσκαφών, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται παράβολο,
ύψους €20,00. Από την καταβολή του παραβόλου απαλλάσσονται οι υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των
Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και οι υπάλληλοι της ΥΠΑ ή της
ΑΠΑ (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει κ.τ.λ.) με την προϋπόθεση
ότι η άσκηση των καθηκόντων όλων των ως άνω υπαλλήλων απαιτεί αποδεδειγμένα την κατοχή άδειας.
1.8 Απόκτηση ειδικότητας εξεταστή ή εκπαιδευτή χειριστών ΣμηεΑ
Για την απόκτηση ειδικότητας εξεταστή χειριστών
ΣμηΕΑ ή ειδικότητας εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται παράβολο, ύψους €30,00.
Από την καταβολή του παραβόλου απαλλάσσονται οι
υπάλληλοι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων
Δυνάμεων καθώς και οι υπάλληλοι της ΥΠΑ ή της ΑΠΑ
(μόνιμοι, ΙΔΑΧ, επί συμβάσει κ.τ.λ.) με την προϋπόθεση
ότι η άσκηση των καθηκόντων όλων των ως άνω υπαλλήλων απαιτεί αποδεδειγμένα την απόκτηση ειδικότητας
εξεταστή ή εκπαιδευτή χειριστών ΣμηεΑ.
1.9 Άδεια λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ
α) Για την έκδοση άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού
Κέντρου ΣμηΕΑ, ισχύος ενός έτους, καταβάλλεται παράβολο ύψους €200,00.
β) Για την ανανέωση άδειας λειτουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου ΣμηΕΑ, ισχύος τριών ετών, καταβάλλεται
παράβολο ύψους €150,00.
2. Το προϊόν των παραβόλων που καθορίζονται με την
απόφαση αυτή αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου
και εμφανίζεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 2535
του Κρατικού Προϋπολογισμού έως την ημερομηνία
έκδοσης των κανονιστικών και εφαρμοστικών πράξεων του ν. 4427/2016 «Περί σύστασης Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας, Αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» .
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3. Οι ρυθμίσεις της παρούσης ως προς τα θεσπιζόμενα
παράβολα εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη
λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. Το προϊόν των παραβόλων θα αποτελεί έσοδο της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
4. Η έκδοση των παραβόλων πραγματοποιείται μέσω
της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με τη χρήση της
εφαρμογής του e−Παραβόλου, της Γενικής Γραμματείας
Πληροφοριακών Συστημάτων.
5. Η υποβολή του αποδεικτικού χορήγησης και πληρωμής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) της Γενικής
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, μεταξύ των
λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των υπηρεσιών
του συνημμένου Παραρτήματος.
6. Σε όλα τα παράβολα της παρ. 1, δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για την υπηρεσιακή μετακίνηση των
υπαλλήλων της Υ.Π.Α. (ή της Α.Π.Α.), όταν απαιτείται,
οι οποίες βαρύνουν τους τρίτους για λογαριασμό των
οποίων πραγματοποιείται η μετακίνηση.
7. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ελληνικό, 28 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υποδομών και
και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 2131.26/2079/2017
(2)
Δραστηριοποίηση επαγγελματικών τουριστικών
ημερόπλοιων στους όρμους της ευρύτερης περιοχής της Παλαιοκαστρίτσας Δ. Ενότητας Παλαιοκαστριτών/ Δ. Κερκύρας.
Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
i. Το άρθρο 141 του Κ.Δ.Ν.Δ., που κυρώθηκε με το
ν.δ.187/1973 (ΦΕΚ 261/Α’/1973) περί «Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου», όπως ισχύει.
ii. Τις διατάξεις των άρθρων 188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Κέρκυρας (ΦΕΚ 397/Β’/1978),
όπως ισχύει.
iii. Το άρθρο 12 του Κεφαλαίου Ε του Πρώτου Μέρους
του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ 92/Α’/2014) περί «Τουριστικά
Πλοία και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
iν. Την αριθ. 83/2015/26-11-2015 Ημερήσια Διαταγή
Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας.
ν. Το από 18-04-2016 Πρακτικό Επιτροπής.
vi. To αριθ. 2131.26/2365/16/31-12-2016 έγγραφο Α'
Λ/Τ Παλαιοκαστρίτσας.
νii. Την αριθ. 3134.3-2/21152/2015/18-09-2015 διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΝΕΘΑΤ.
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viii. Την αριθ. 3133.3-1/13167/2017/20-02-2017 Διαταγή ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΝΕΘΑΤ.
ix. Την αριθ. 3133.3-1/23140/2017/27-03-2017 Διαταγή
ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΔΙΝΕΘΑΤ.
x. Την αριθ. 2221.12/21050/2016/08-03-2016 Διαταγή
ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΝ.
xi. Την αριθ. 2221.2/16161/2017/03-03-2017 Διαταγή
ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΑΝ.
xii. To αυξημένο τουριστικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας για
θαλάσσια αναψυχή.
xiii. Τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν σήμερα
και σχετίζονται με την ασφάλεια της ναυσιπλοίας και την
προστασία των λουσμένων στους όρμους της Δημοτικής Ενότητας Παλαιοκαστριτών, με στόχο την αποτροπή
ατυχημάτων από τα δραστηριοποιούμενα στην περιοχή
πλοία αναψυχής ή μικρά σκάφη, που παραλαμβάνουν
επιβάτες για την εκτέλεση ημερήσιων θαλασσίων ταξιδιών με σκοπό τη θαλάσσια εκδρομή ή θαλάσσιο λουτρό
ή την περιήγηση μέσω καθορισμένου προγράμματος
που έχει εκ των προτέρων δημοσιοποιηθεί.
xiv. Τη δυνατότητα λειτουργικής εξυπηρέτησης όλων
των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι όρμοι Παλαιοκαστρίτσας
είναι κλειστοί και κατά τους θερινούς μήνες ο αριθμός
των λουομένων είναι ιδιαίτερα αυξημένος.
xv. Την ανάγκη ρύθμισης θεμάτων που σχετίζονται με
την περιορισμένη διαθεσιμότητα θαλάσσιου χώρου για
την ασφαλή κίνηση και αγκυροβολία επαγγελματικών
τουριστικών ημερόπλοιων λόγω του στενού εύρους των
όρμων της ευρύτερης περιοχής της Παλαιοκαστρίτσας.
xvi. Την αυξημένη κίνηση - κυκλοφορία ιδιωτικών και
επαγγελματικών σκαφών και λέμβων, ιδιαίτερα κατά τη
θερινή περίοδο, στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιοκαστρίτσας.
xvii. To γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
ΚΑΙ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
Α. Την αποφυγή όχλησης των λουομένων και τη διασφάλισή τους από ενδεχόμενο κίνδυνο ατυχήματος
που προκαλεί η κίνηση τουριστικών επαγγελματικών
τουριστικών ημεροπλοίων εντός των όρμων Παλαιοκαστρίτσας.
Β. Την αποτροπή υποβάθμισης του φυσικού κάλλους
των όρμων της ανωτέρω περιοχής από παρεμβάσεις και
θορύβους και του θαλασσίου περιβάλλοντος, γενικότερα
από ρύπανση, που δύνανται να προκληθούν από την
δραστηριοποίηση επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων στην εν λόγω περιοχή.
Γ. Τη διασφάλιση της τάξης, της ευρυθμίας και της
ασφάλειας, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών που
επικρατούν στις παρακάτω περιοχές:
Στον όρμο Ροβινιάς Λιαπάδων λόγω του ότι αποτελεί
περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, περικυκλωμένη
από βράχους με πυκνή βλάστηση και είναι δυσπρόσιτη με αποτέλεσμα η πρόσβαση στον ανωτέρω όρμο να
καθίσταται πολύ δύσκολη και ο έλεγχος των επαγγελμα-
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τικών τουριστικών ημεροπλοίων και της αποεπιβίβασης
επιβατών δυσχερής.
Στον όρμο Αγίου Πέτρου - Αμπελακίου για τους παρακάτω λόγους:
α) Ο ανωτέρω όρμος έχει μικρό εύρος, είναι εκτεθειμένος σε Δ-ΒΔ ανέμους, οι παρακείμενες ακτές είναι
βραχώδεις και, ως εκ τούτων, δεν προσφέρεται για την
ασφαλή προσέγγιση - προσγειάλωση επαγγελματικών
τουριστικών ημεροπλοίων προς αποεπιβίβαση εκδρομέων.
β) Εντός του εν λόγω όρμου εκμισθώνονται θαλάσσια μέσα αναψυχής (θαλάσσιο σκι - έλκηθρο -δαχτυλίδι,
θαλάσσια ποδήλατα, μηχανοκίνητες λέμβοι) ενώ παράλληλα λειτουργεί και καταδυτικό κέντρο με συνέπεια να
δημιουργούνται κίνδυνοι για την ασφάλεια της ναυσιπλοίας από την ταυτόχρονη άσκηση όλων των ανωτέρω
δραστηριοτήτων.
γ) Στην παραλία του Αγίου Πέτρου προσέρχεται μεγάλος αριθμός λουομένων σε σχέση με την πολύ περιορισμένη έκτασή της και η προσέγγιση επαγγελματικών
τουριστικών ημεροπλοίων για πραγματοποίηση ημερήσιων θαλασσίων ταξιδιών θα προκαλέσει μεγάλη όχληση
σε αυτούς, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε ως ανώτατο αριθμό δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων στους
παρακάτω όρμους ως εξής: α) Αγίας Τριάδας ένα (01)
μικρό σκάφος, β) Γρώτας ένα (01) Ε/Π-Τ/Ρ ημερόπλοιο,
γ) Γέφυρας Λιαπάδων τέσσερα (04) Ε/Π-Τ/Ρ ημερόπλοια,
δ) Ροβινιάς μηδενικό αριθμό για Ε/Π-Τ/Ρ ημερόπλοια και
ε) Αγίου Πέτρου - Αμπελακίου μηδενικό αριθμό για Ε/ΠΤ/Ρ ημερόπλοια. Η έννοια του «μικρού σκάφους» για τις
ανάγκες της παρούσας ορίζεται στην παράγραφο 1(στ)
του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (ΦΕΚ Α' 92), όπως ισχύει.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας ως όρμος για κάθε
μία από τις ανωτέρω περιοχές ορίζεται η θαλάσσια περιοχή που περικλείεται με νοητή ευθεία γραμμή από τα
κάτωθι γεωγραφικά στίγματα στο σύστημα WGS 84:
α) Αγ. Τριάδα:
φ: 39° 40,444 Β - λ: 019° 42,733 Α και
φ: 39° 40,324 Β - λ: 019° 42,835 Α
β) Γρώτα:
φ: 39° 40,393 Β - λ: 019° 43,123 Α και
φ: 39° 40,409 Β - λ: 019° 43,168 Α
γ) Γέφυρα Λιαπάδων:
φ: 39° 40,441 Β - λ: 019° 43,649 Α και
φ: 39° 40,362 Β - λ: 019° 43,714 Α
δ) Ροβινιά:
φ: 39° 40,269 Β - λ: 019° 43,634 Α και
φ: 39° 40,226 Β - λ: 019° 43,614 Α
ε) Αγίου Πέτρου - Αμπελακίου:
φ: 39° 40,292 Β - λ: 019° 41,945 Α και
φ: 39° 40,381 Β - λ: 019° 41,922 Α
3. Σε περίπτωση, που ο συνολικός αριθμός των δραστηριοποιούμενων επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων υπερβαίνει τον καθοριζόμενο στην παράγραφο
1, αυτά θα δραστηριοποιούνται κατόπιν προηγούμενης
έγγραφης ενημέρωσης του Α' Λ/Τ Παλαιοκαστρίτσας,
το οποίο και θα καθορίσει την σειρά προτεραιότητας,
εφόσον απαιτηθεί, ώστε να μην κινούνται ταυτόχρονα
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στους εν λόγω όρμους, αριθμός επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων μεγαλύτερος του με την ανωτέρω
παράγραφο καθορισθέντος.
4. Η κυκλοφορία (είσοδος και έξοδος) από τους προαναφερόμενους όρμους των επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων θα γίνεται κατά τις διατάξεις του
Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμ. 20, όπως ισχύει.
5. Η ταχύτητα με την οποία τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια θα κινούνται εντός των ανωτέρω
όρμων για παραλαβή ή αποβίβαση εκδρομέων, δε (αρν)
δύναται να υπερβαίνει τους πέντε (05) κόμβους και η
προσέγγιση στην ακτή σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 31 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αριθμ. 20
όπως ισχύει, και, συγκεκριμένα, εφόσον σε απόσταση
εκατό (100) μέτρων εκατέρωθεν της πορείας τους δεν
υπάρχουν λουόμενοι πλέουν με ταχύτητα μέχρι τρεις
(03) κόμβους, ή σε περίπτωση που υπάρχουν λουόμενοι πλέουν με ασφαλή ταχύτητα που δεν υπερβαίνει
τον ένα (01) κόμβο, τηρώντας πορεία από/ προς την
ανοικτή θάλασσα.
6. Απαγορεύουμε την με φωνασκίες αναγγελία του
τόπου προορισμού των επαγγελματικών τουριστικών
ημεροπλοίων που δραστηριοποιούνται στους εν λόγω
όρμους, καθώς και την κατά οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση - παρότρυνση των εκδρομέων με σκοπό την
προσέλκυσή τους σε συγκεκριμένο σκάφος.
7. Ειδικά για τους όρμους του Αγίου Σπυρίδωνος και
Αλύπα Παλαιοκαστρίτσας η δραστηριοποίηση των
επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων ρυθμίζεται
αποκλειστικά και μόνο από τον Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Κέρκυρας Αριθμ. 53 (ΦΕΚ 1407/Β’/13), όπως ισχύει
κάθε φορά και την Αριθ. Πρωτ. 2131.26/2529/2016/
03-06-2016 (ΦΕΚ 1863/Β/16), διόρθωση σφαλμάτων
(ΦΕΚ 2168/Β/16), απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας αντίστοιχα.
8. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργείται η Αριθμ. 3347.1/29/06/30-6-2006 (ΦΕΚ
954/Β’/06) απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη Κέρκυρας,
όπως τροποποιήθηκε από την Αριθμ. 3347.1/21/11/
24-6-2011 (ΦΕΚ 1680/Β/11) απόφαση.
9. Οι παραβάτες της παρούσας, ανεξάρτητα από τυχόν
συντρέχουσες αστικές, ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις, υπόκεινται στις ποινές του άρθρου 157 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.), που κυρώθηκε με
το ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α’/1973), όπως ισχύει.
10. Η παρούσα δύναται να ανακληθεί ή τροποποιηθεί
οποτεδήποτε για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας
και εφόσον διαπιστωθεί ότι από την εφαρμογή της δημιουργούνται προστριβές μεταξύ των επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ή
εγκυμονείται κίνδυνος για την ασφάλεια επαγγελματικών
τουριστικών ημεροπλοίων και λουομένων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 27 Απριλίου 2017
Ο Κεντρικός Λιμενάρχης
ΣΠ. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ
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Αριθμ. 1194/45925
(3)
Τροποποίηση της με αριθμ. 1406/52601/
04-5-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ. 1291
Β'/2016) «Καθορισμός λεπτομερειών σχετικά με
την διαδικασία μεταβίβασης των δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης, σε εφαρμογή των διατάξεων
των καν(ΕΕ) 1307/2013 και 639/2014».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»
(Α’32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις» (Α’78).
β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες
διατάξεις» (Α’200), όπως ισχύουν.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α’98).
2 Την υπ. Αριθμ. 187190/23-12-2016 εισήγηση του
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.
3. Την με αριθ. πρωτ. εισερχομένου 819/33507/23-03-2017
απάντηση του τμήματος Οριοθέτησης, Αξιοποίησης και
Βελτίωσης Βοσκοτόπων της Δ/νσης Διατροφής Ζώων, Ζωοτροφών και Βοσκοτόπων και
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ.
1406/52601/4-5-2016 (ΦΕΚ 1291Β’/2016) υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ.
1478/55462/2016 (ΦΕΚ Β’1353/2016) και 1882/68998/2016
(ΦΕΚ Β’1739/2016) υπουργικές αποφάσεις.
Άρθρο 2
Τροποποίηση της με αριθμ. 1406/
52601/4-5-2016 υπουργικής απόφασης
Τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/04-5-2016
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1291Β’/2016), ως εξής:
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1. Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του
άρθρου 1 αυξάνεται από 20% σε 25%.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται με
την κάτωθι:
«4. Για να θεωρηθεί πλήρης η καταχώρηση της αίτησης
μεταβίβασης απαιτείται:
• η δήλωση έγκυρης δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των συμβαλλόμενων γεωργών της αίτησης
μεταβίβασης ως μέσο επικοινωνίας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ,
μέσω της οποίας πραγματοποιείται η αποστολή των
ενημερώσεων σχετικά με την πορεία και το αποτέλεσμα
του διοικητικού ελέγχου της αίτησης μεταβίβασης. Με
την δήλωση της ηλεκτρονικής δ/νσης ταχυδρομείου οι
συμβαλλόμενοι της αίτησης μεταβίβασης αποδέχονται
ότι τα μηνύματα ή οι επιστολές που θα αποστέλλονται
μέσω της εν λόγω δ/νσης και όσα λαμβάνονται από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ επέχουν θέση επίσημων εγγράφων. Σε περίπτωση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης
λόγω κληρονομιάς, η δήλωση e-mail απαιτείται μόνο
από τον/τους κληρονόμο(-ους).
• Η καταχώρηση των δεδομένων της αίτησης μεταβίβασης.
• Η υποβολή στη διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικού
αρχείου (από σαρωτή) με το κατά περίπτωση σχετικό
υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης, όπως αυτό καθορίζεται με εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και με τα κατά
περίπτωση δικαιολογητικά. Το κατά περίπτωση σχετικό
υπόδειγμα αίτησης μεταβίβασης υποβάλλεται πλήρως
και ορθά συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τους
αντισυμβαλλόμενους και θεωρημένο για το γνήσιο της
υπογραφής του κάθε αντισυμβαλλόμενου ξεχωριστά
από αρμόδια αρχή. Για την κατηγορία μεταβίβασης
«Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς», το
υπόδειγμα συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον
κληρονόμο και θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής
του από αρμόδια αρχή».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 3 αντικαθίσταται με
την κάτωθι:
«6. Η δήλωση έγκυρης δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), η ορθή συμπλήρωση και καταχώρηση
της αίτησης μεταβίβασης στη διαδικτυακή εφαρμογή,
η πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου και η εμπρόθεσμη οριστικοποίηση και υποβολή της στον ΟΠΕΚΕΠΕ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, είναι αποκλειστική ευθύνη του αιτούντα».
4. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 συμπληρώνεται ως
εξής:
«1. Ειδικά, για το έτος ενίσχυσης 2017, η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης είναι
η 9η Ιουνίου 2017.
Όσον αφορά στις αιτήσεις μεταβίβασης, που συνοδεύονται με οριστική μεταβίβαση ή εκμίσθωση γης, από τις
σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις ή συμφωνητικά
μίσθωσης γης πρέπει να αποδεικνύεται ότι ο αποδέκτης
έχει τη γη στην κατοχή του στις 31 Μαΐου 2017.
Αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες οριστικοποιούνται
και υποβάλλονται μετά την καταληκτική ημερομηνία
09/06/2017 εξετάζονται για το επόμενο έτος ενίσχυσης».
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5. Το άρθρο 7 αντικαθίσταται με το κάτωθι:
«Άρθρο 7
Έλεγχος και έγκριση της αίτησης μεταβίβασης
Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης
1. Από το έτος 2017 οι γεωργοί, οι οποίοι υπέβαλλαν
αίτηση μεταβίβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 3 και 5 της παρούσας απόφασης, ενημερώνονται
αποκλειστικά μέσω της δηλωθείσας, σύμφωνα με το
άρθρο 3, δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
για την πορεία του διοικητικού ελέγχου της αίτησης ως
το τελικό αποτέλεσμα.
2. Έγκριση αίτησης μεταβίβασης: Σε περίπτωση που,
μετά το διοικητικό και διασταυρωτικό μηχανογραφικό
έλεγχο της αίτησης μεταβίβασης, κριθεί ότι η αίτηση
υποβλήθηκε πλήρης, εμπρόθεσμα και ότι συνάδει με
τα οριζόμενα στους Καν.(ΕΕ)1307/2013, 639/2014 και
641/2014, στην υπ’ αριθμ. 104/7056/2015 υπουργική
απόφαση καθώς και στην παρούσα υπουργική απόφαση, οι αντισυμβαλλόμενοι ενημερώνονται μέσω της δηλωθείσας δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
για την έγκριση της μεταβίβασης ή/και με τον πλέον,
κάθε φορά, πρόσφορο τρόπο.
3. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία διοικητικού
ελέγχου της αίτησης απαιτηθεί η προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών, οι συμβαλλόμενοι γεωργοί ειδοποιούνται μέσω της δηλωθείσας δ/νσης ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) για την προσκόμιση των ζητούμενων παραστατικών. Η ειδοποίηση θεωρείται νομίμως
κοινοποιηθείσα μετά την παρέλευση 5 ημερολογιακών
ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προς την
δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμβαλλόμενων
της αίτησης μεταβίβασης. Τα ζητούμενα παραστατικά
αποστέλλονται στο αρμόδιο για τον έλεγχο της αίτησης
μεταβίβασης γραφείο του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός προθεσμίας
15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία, κατά την
οποία η ειδοποίηση θεωρείται ως νομίμως κοινοποιηθείσα.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δύναται να ζητήσει από τους ενδιαφερόμενους κάθε επιπλέον δικαιολογητικό, προκειμένου να
αποδείξουν ότι συμμορφώνονται με το άρθρο 60 του
Καν. (ΕΕ) 1306/2013 και να προβεί σε διασταυρώσεις
δικαιολογητικών με άλλους δημόσιους φορείς, δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες.
4. Απόρριψη αίτησης μεταβίβασης: Σε περίπτωση που
η αίτηση υποβληθεί ελλιπής όσον αφορά στο υπόδειγμα
ή στα δικαιολογητικά, τα οποία συνοδεύουν τον ηλεκτρονικό φάκελο της μεταβίβασης ή εκπρόθεσμα (μη
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας)
ή δεν συνάδει με τα οριζόμενα στους Καν.(ΕΕ)1307/2013,
639/2014 και 641/2014, στην υπ’ αριθμ. 104/7056/2015
υπουργική απόφαση καθώς και στην παρούσα υπουργική απόφαση, η αίτηση μεταβίβασης απορρίπτεται και οι
ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω της δηλωθείσας
δ/νσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
5. Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως περιγράφονται στην πα-
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ράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υποβληθούν λανθασμένα ή μερικώς ή εκτός του χρονικού διαστήματος των
15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την
οποία η ειδοποίηση θεωρείται ως νομίμως κοινοποιηθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 3, η αίτηση μεταβίβασης
απορρίπτεται.
6. Απορρίπτονται αιτήσεις μεταβίβασης, οι οποίες αποστέλλονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ σε έντυπη μορφή χωρίς πριν
να έχουν καταχωρηθεί και οριστικοποιηθεί στη σχετική
διαδικτυακή εφαρμογή, εκτός περιπτώσεων αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, η οποία οφείλεται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ.
7. Η απόρριψη της αίτησης μεταβίβασης θεωρείται
οριστική και συνεπάγεται ότι τα δικαιώματα βασικής
ενίσχυσης παραμένουν στον κάτοχο. Μετά τη γνωστοποίηση της απόρριψης στους αντισυμβαλλόμενους δεν
εξετάζονται περαιτέρω δικαιολογητικά.
8. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης μεταβίβασης, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν νέο αίτημα
μεταβίβασης».
6. Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 12 αυξάνεται από 20% σε 25%.
7. Το ποσοστό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 14 αυξάνεται από 20% σε 25%.
8. Το άρθρο 17 καταργείται.
9. Το άρθρο 18 αναριθμείται σε 17 και αντικαθίσταται
με το κάτωθι:
«Στην περίπτωση που ο κάτοχος των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, προβεί σε αλλαγή των προσωπικών του
στοιχείων (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ) ή αλλαγή νομικής μορφής, υποβάλλει την αίτηση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταχωρώντας
στην διαδικτυακή εφαρμογή το σχετικό υπόδειγμα, όπως
αυτό καθορίζεται σε εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και
τα εξής δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση αλλαγής των προσωπικών του στοιχείων
από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία.
β) Σε περίπτωση αλλαγής ΑΦΜ, βεβαίωση απενεργοποίησης του παλαιού ΑΦΜ από την αρμόδια ΔΟΥ και
ενεργοποίησης του νέου ΑΦΜ.
γ) Σε περίπτωση αλλαγής της νομικής μορφής, τα
εκάστοτε, ανάλογα με την νομική μορφή, απαραίτητα
δικαιολογητικά, από τα οποία να προκύπτει η συνέχιση
της άσκησης της γεωργικής δραστηριότητας επί του
συνόλου της αρχικής εκμετάλλευσης από το νέο νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
βασικής ενίσχυσης».
10. Το άρθρο 19 αναριθμείται σε 18.
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Απριλίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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
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