
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 90782 
Τροποποίηση της υπ’  αρ. 8312.23B/12/09/ 

01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Όροι, 

προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά 

για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασι-

ών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντή-

ρησης πλοίων» (Β’ 1132).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

3. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

5. Το π.δ 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α’ 168), και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΑ του Μέρους 
Πρώτου.

6. Το π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26) και ειδικότερα την 
περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 16 αυτού.

7. Τον ν. 3551/2007 «Μητρώο Επιχειρήσεων ναυπήγη-
σης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων» 
(Α’ 76) και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 8.

8. Το ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), με το οποίο κυρώθηκε ο 
Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

9. Τον ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Α’ 84).

10. Την υπ’ αρ. 8312.23B/12/09/01.6.2009 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα 
δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης 
εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντή-
ρησης πλοίων» (Β’ 1132).

11. Την υπό στοιχεία 25799/ΔΒΠ 345/8.8.2016 απόφα-
ση «Σύσταση και συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη 
συμπλήρωση - αναμόρφωση του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου εκτέλεσης των εργασιών ναυπήγησης, επισκευ-
ής και συντήρησης πλοίων του ν. 3551/2007 (Α’ 76)», όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τις υπό στοιχεία 128371/
ΔΒΠ2214/23.01.2017, 83459/ΔΒΠ1371/26.07.2017, 38561/ 
4.4.2019 και 31646/16.3.2021 όμοιες.

12. Το Πρακτικό της 28ης/11.03.2021 συνεδρίασης της 
ως άνω Ομάδας Εργασίας, η οποία εισηγείται την τρο-
ποποίηση της υπό στοιχεία 8312.23B/12/09/01.6.2009 
κοινής υπουργικής απόφασης ως προς τα προσκομιζό-
μενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εργασιών 
ναυπήγησης.

13. Το υπ’ αρ. 38870/11.6.2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

14. Το με ημερομηνία 25.11.2021 ηλεκτρονικό μήνυ-
μα της Γενικής Γραμματέως Βιομηχανίας προς την Διεύ-
θυνση Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη 
Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμε-
νικού Σώματος.

15. Το υπ’ αρ. 2131.20/1711/12-01-2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας του Αρχηγείου Λιμε-
νικού Σώματος.

16. Το υπ’ αρ. 3152.3/12291/21.02.2022 έγγραφο της 
Διεύθυνσης Ναυπηγοεπισκευαστικών Δραστηριοτήτων 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

17. Η υπ’ αρ. 1000.0/54254/28.7.2022 επιστολή του κ. 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

18. Το από 5.8.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης 
Λιμενικής Αστυνομίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής (αρ. πρωτ. 78996/05.08.2022).

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

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 1
Αντικατάσταση των άρθρων 4, 5 και 6 της υπό 
στοιχεία  8312.23B/12/09/01.6.2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β’ 1132)

1. Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία 8312.23Β/12/09/ 
01.6.2009 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1132) αντι-
καθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 4
Άδειες εργασιών ναυπήγησης

Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών ναυπήγησης 
πλοίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 
Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά, μέσω του συστήμα-
τος ηλεκτρονικής καταχώρισης αιτήσεων αρμοδιότητας 
Λιμενικής Αστυνομίας (e-ΔΛΑ), αφού πρωτίστως υπο-
βληθούν με μέριμνα των ενδιαφερομένων σε αυτό, τα 
ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά των παρ. 1, 
2 και 3.

1. Ναυπήγηση πλοίου σε χώρο Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής Επιχείρησης.

Η ναυπήγηση πλοίου σε χώρο Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής Επιχείρησης μπορεί να διενεργηθεί εξ ολοκλήρου 
από την Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση ή από Ερ-
γοληπτική Επιχείρηση με την παραχώρηση του χώρου 
ή με ανάθεση από Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση ή 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή από τον κύριο του έργου επι-
μέρους εργασιών ναυπήγησης σε Ειδικές Επιχειρήσεις.

α. Ναυπήγηση πλοίου εξ ολοκλήρου από Ναυπηγοε-
πισκευαστική Επιχείρηση.

(αα) Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπρο-
σώπου της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης στην 
οποία αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοι-
χεία του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου 
του που της ανέθεσαν την εξ’ ολοκλήρου ναυπήγηση του 
πλοίου, τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου που θα 
ναυπηγηθεί και περαιτέρω τα στοιχεία του ορισμένου 
τεχνικού ασφαλείας.

(αβ) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που 
κατά την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης και για την 
εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, απαιτείται η σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητι-
κού αυτού. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης 
του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλ-
λεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για 
ενημέρωση.

(αγ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α’ 75), του υπεύθυνου ή του νομίμου εκπροσώπου της 
ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, στην οποία δη-
λώνεται:

i) Η άδεια έναρξης εργασιών ναυπήγησης, ο εκδότης 
αυτής και τα στοιχεία του πλοίου.

ii) Η τήρηση εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού 
Ασφαλείας» για τις εργασίες ναυπήγησης του πλοίου, το 
οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας.

iii) Η τήρηση στη γραφειακή εγκατάσταση της ναυπη-
γοεπισκευαστικής επιχείρησης, κατάστασης με τα πλήρη 
στοιχεία του δικού της εργατοτεχνικού προσωπικού που 

εργάζεται στα πλοία που εκτελούν εργασίες ναυπήγησης 
στον χώρο της. Η κατάσταση αυτή ενημερώνεται εγκαί-
ρως και ανελλιπώς και είναι διαθέσιμη για έλεγχο από τις 
ελεγκτικές αρχές, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

β. Ναυπήγηση πλοίου εξ ολοκλήρου από Εργοληπτική 
Επιχείρηση.

(βα) Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπρο-
σώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία θα 
αναφέρονται τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του 
νομίμου εκπροσώπου του που της ανέθεσαν την εξ ολο-
κλήρου ναυπήγηση του πλοίου, καθώς και τα στοιχεία 
του συγκεκριμένου πλοίου που θα ναυπηγηθεί και πε-
ραιτέρω τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

(ββ) Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώ-
που της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ότι έχει 
παραχωρήσει στην Εργοληπτική Επιχείρηση τον απαι-
τούμενο για τη ναυπήγηση του πλοίου χώρο ή ότι έχει 
συνάψει σύμβαση συνεργασίας με αυτή.

(βγ) Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας από την οποία να προκύπτει, ότι αυτή είναι 
εγγεγραμμένη στην κατηγορία πλωτών έργων και εγκα-
ταστάσεων ναυπηγείου, καθώς και βεβαίωση του Ειδικού 
Μητρώου της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας.

(βδ) Αντίγραφο άδειας έναρξης εργασιών ναυπήγη-
σης που έχει εκδοθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του 
Κλάδου Γ’ του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 
Ακτοφυλακής ή από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.

(βε) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που 
κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών απαιτείται 
η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πι-
στοποιητικού αυτού.

Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προα-
ναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται μέσω 
του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.

(βστ) Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων 
"Τεχνικού Ασφαλείας" το οποίο έχει κατατεθεί στην αρ-
μόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε περίπτωση αργιών, επίσημων εορτών ή τις μη ερ-
γάσιμες ώρες ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνει, μέσω του 
e-ΔΛΑ, ότι το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στην αρμόδια 
Λιμενική Αρχή τις πρωινές ώρες της πρώτης εργάσιμης 
ημέρας και υποβάλλει σ’ αυτήν, συμπληρωμένο και χω-
ρίς θεώρηση, αντίγραφο του εντύπου που θα κατατε-
θεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας.

(βζ) Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία 
του εργατοτεχνικού προσωπικού της Εργοληπτικής 
Επιχείρησης που θα εκτελέσει τις επιμέρους εργασίες 
ναυπήγησης του πλοίου, το ωράριο εργασίας, τις ημέ-
ρες ανάπαυσης όπως προβλέπονται από την εργατική 
νομοθεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Η 
κατάσταση που θα φέρει την σφραγίδα της κατά περί-
πτωση Επιχείρησης θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο 
της Επιχείρησης και αντίγραφο της θα αναρτάται επίσης 
στον Πίνακα Ανακοινώσεων του χώρου ναυπήγησης του 
πλοίου. Εάν η αρχική κατάσταση μεταβληθεί ή τροποποι-
ηθεί αυτή υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια 
Λιμενική Αρχή.
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γ. Ναυπήγηση του πλοίου από Ειδικές Επιχειρήσεις.
(γα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκ-

προσώπου του ή του υπευθύνου ή του νομίμου εκπρο-
σώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής ή Εργοληπτικής 
Επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της 
Ειδικής Επιχείρησης ή των Ειδικών Επιχειρήσεων που έχει 
ανατεθεί η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών ναυπήγη-
σης, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές 
ή ψυχρές εργασίες, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου 
Τεχνικού Ασφαλείας, και τα στοιχεία επίσης του ορισμέ-
νου Τεχνικού ή της Εργοληπτικής Επιχείρησης για την 
επίβλεψη και το συντονισμό των εργασιών ναυπήγησης.

(γβ) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που 
κατά την εκτέλεση των επιμέρους εργασιών απαιτείται 
η σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πι-
στοποιητικού αυτού.

Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης του προα-
ναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλλεται μέσω 
του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση.

(γγ) Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων 
"Τεχνικού Ασφαλείας" το οποίο έχει κατατεθεί στην αρ-
μόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε περίπτωση αργιών, επίσημων εορτών ή τις μη ερ-
γάσιμες ώρες ο Τεχνικός Ασφαλείας δηλώνει, μέσω του 
e-ΔΛΑ, ότι το έντυπο αυτό θα υποβληθεί στην αρμόδια 
Λιμενική Αρχή τις πρωινές ώρες της πρώτης εργάσιμης 
ημέρας και υποβάλλει σ’ αυτήν, συμπληρωμένο και χω-
ρίς θεώρηση, αντίγραφο του εντύπου που θα κατατε-
θεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας.

(γδ) Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία 
του εργατοτεχνικού προσωπικού της κάθε Ειδικής Επι-
χείρησης που θα εκτελέσει τις επιμέρους εργασίες ναυ-
πήγησης του πλοίου, το ωράριο εργασίας, τις ημέρες 
ανάπαυσης όπως προβλέπονται από την εργατική νομο-
θεσία και τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις. Η κατά-
σταση που θα φέρει την σφραγίδα της κατά περίπτωση 
Ειδικής Επιχείρησης θα υπογράφεται από τον υπεύθυνο 
της Επιχείρησης. Εάν η αρχική κατάσταση μεταβληθεί ή 
τροποποιηθεί, αυτή υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ στην 
αρμόδια Λιμενική Αρχή.

2. Ναυπήγηση πλοίου σε Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη.

(i) ’Ολα τα δικαιολογητικά της παρούσης όπως προ-
βλέπονται ανά κατηγορία ναυπήγησης από Ναυπηγοε-
πισκευαστική, Εργοληπτική ή Ειδικές Επιχειρήσεις για επί 
μέρους εργασίες ναυπήγησης του πλοίου και επιπλέον 
έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης ή Εκμετάλλευσης της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης για παραχώρηση του 
συγκεκριμένου χώρου προς ναυπήγηση του πλοίου.

(ii) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής ή Εργοληπτικής Επιχείρησης 
στην οποία σαφώς θα αναφέρεται ότι διατίθεται ο κα-
τάλληλος τεχνικός εξοπλισμός για τη ναυπήγηση του 
πλοίου αλλά και τα μέσα για την ασφαλή καθέλκυσή του.

(iii) Η χορηγούμενη άδεια ναυπήγησης δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τον χρόνο της παραχώρησης του χώρου και 
ανανεώνεται με την υποβολή μέσω e-ΔΛΑ στην Λιμενική 
Αρχή νέου παραχωρητηρίου.

3. Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 
43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) θα 
τηρείται στον χώρο εργασιών ναυπήγησης του πλοίου 
και θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ για όλες τις προα-
ναφερθείσες περιπτώσεις στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. 
Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός απασχολουμέ-
νων είναι μεγαλύτερος του εκατό (100), σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 70/1990 (Α’ 31), εκπονείται 
και υποβάλλεται επίσης μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια 
Λιμενική Αρχή μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας 
συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαφυγής και διά-
σωσης των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου.

4. Τηρείται κανονικά από όλες τις κατά περίπτωση Επι-
χειρήσεις το προβλεπόμενο Βιβλίο Ημερήσιας Παρου-
σίας από την υπ’ αρ. 131517/25.9.1988 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 711)».

2. Το άρθρο 5 της υπ. αρ. 8312.23Β/12/09/01.6.2009 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1132) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:

«Άρθρο 5
Άδειες εργασιών μετατροπής

Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών μετατροπής 
πλοίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. 
Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά μέσω του e-ΔΛΑ, αφού 
πρωτίστως υποβληθούν με μέριμνα των ενδιαφερομέ-
νων σε αυτό, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογη-
τικά των παρ. 1, 2 και 3.

1. Εργασίες μετατροπής πλοίου σε χώρο Ναυπηγοεπι-
σκευαστικής Επιχείρησης

Η μετατροπή πλοίου σε χώρο Ναυπηγοεπισκευαστι-
κής Επιχείρησης μπορεί να διενεργηθεί εξ ολοκλήρου 
από την Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση ή από Ερ-
γοληπτική Επιχείρηση με την παραχώρηση του χώρου 
ή με ανάθεση από Ναυπηγοεπισκευαστική Επιχείρηση 
ή Εργοληπτική Επιχείρηση ή από τον κύριο του έργου 
επιμέρους εργασιών μετατροπής σε Ειδικές Επιχειρήσεις.

α. Εργασίες μετατροπής πλοίου εξ ολοκλήρου από 
ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση.

(αα) Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπρο-
σώπου της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης στην 
οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της επιχείρησης, τα 
στοιχεία του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκπροσώ-
που του που της ανέθεσαν εξ ολοκλήρου τις εργασίες 
μετατροπής του πλοίου, τα στοιχεία του συγκεκριμένου 
πλοίου που θα λάβουν χώρα οι σχετικές εργασίες, το εί-
δος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές 
εργασίες καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού 
Ασφαλείας.

(αβ) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που 
κατά την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης και για την 
εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, απαιτείται η σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητι-
κού αυτού. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης 
του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλ-
λεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για 
ενημέρωση.
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(αγ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
του υπεύθυνου ή του νόμιμου εκπροσώπου της ναυπη-
γοεπισκευαστικής επιχείρησης, στην οποία δηλώνεται:

i) Η έκδοση άδειας έναρξης εργασιών μετατροπής, ο 
εκδότης αυτής και τα στοιχεία του πλοίου.

ii) Η τήρηση εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού 
Ασφαλείας» για τις εργασίες μετατροπής του πλοίου, το 
οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώμα-
τος Επιθεώρησης Εργασίας.

(iii) Η τήρηση στη γραφειακή εγκατάσταση της ναυπη-
γοεπισκευαστικής επιχείρησης, κατάστασης με τα πλήρη 
στοιχεία του δικού της εργατοτεχνικού προσωπικού που 
εργάζεται στα πλοία που εκτελούν εργασίες μετατροπής 
στον χώρο της. Η κατάσταση αυτή ενημερώνεται εγκαί-
ρως και ανελλιπώς και είναι διαθέσιμη για έλεγχο από τις 
ελεγκτικές αρχές, καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο.

(αδ)Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελε-
στούν εργασίες μετατροπής είναι στ ελεχωμένο ο κύριος 
του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του ή ο πλοίαρχος 
του πλοίου υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή αίτηση - δή-
λωση κατά το υπόδειγμα της παρούσας.

(αε) Η ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση στον χώρο 
της οποίας εκτελούνται οι εργασίες μετατροπής στο 
συγκεκριμένο πλοίο, μπορεί να αναλάβει με δικά της 
μέσα και κατάλληλα πιστοποιημένο προσωπικό, την 
πυρασφάλεια καθ’ όλη την διάρκεια της εκτέλεσης των 
εργασιών.

Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Λιμενική Αρχή ενη-
μερώνεται σχετικά από την ναυπηγοεπισκευαστική επι-
χείρηση μέσω του e-ΔΛΑ και παραλείπονται τα στοιχεία 
13 και 14 του Υποδείγματος που αφορούν σε θέματα 
πυρασφάλειας.

β. Εργασίες μετατροπής πλοίου εξ ολοκλήρου από 
Εργοληπτική Επιχείρηση.

(βα) Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπρο-
σώπου της Εργοληπτικής Επιχείρησης στην οποία θα 
αναφέρονται τα στοιχεία του κυρίου του έργου ή του 
νομίμου εκπροσώπου του που της ανέθεσαν εξ ολοκλή-
ρου τις εργασίες μετατροπής του πλοίου, τα στοιχεία του 
συγκεκριμένου πλοίου που θα λάβουν χώρα οι σχετικές 
εργασίες, το είδος των εργασιών, και εάν πρόκειται για 
θερμές ή ψυχρές εργασίες καθώς και τα στοιχεία του 
ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

(ββ) Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στην παράγραφο 1(β) του άρθρου 4 με αντικατάσταση 
της άδειας έναρξης εργασιών ναυπήγησης, με άδεια 
έναρξης εργασιών μετατροπής που έχει εκδοθεί από 
την αρμόδια Διεύθυνση του Κλάδου Γ’ του Αρχηγείου 
Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ή αναγνω-
ρισμένο Νηογνώμονα.

Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελεστούν 
εργασίες μετατροπής είναι στελεχωμένο ο κύριος του 
έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος του 
πλοίου ενημερώνει μέσω του e-ΔΛΑ την αρμόδια Λιμε-
νική Αρχή ως ειδικότερα προβλέπεται κατά περίπτωση 
στην υποπερ. (αδ) και υποπερ. (αε) της περ. (α) της παρ. 1.

γ. Εργασίες μετατροπής του πλοίου από Ειδικές Επι-
χειρήσεις.

(γα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκ-
προσώπου του ή του υπευθύνου ή του νομίμου εκπρο-
σώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής ή Εργοληπτικής 
Επιχείρησης στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της 
Ειδικής Επιχείρησης ή των Ειδικών Επιχειρήσεων που έχει 
ανατεθεί η εκτέλεση των επιμέρους εργασιών μετατρο-
πής, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές 
ή ψυχρές εργασίες, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου 
Τεχνικού Ασφαλείας, και τα στοιχεία επίσης του ορισμέ-
νου Τεχνικού ή της Εργοληπτικής Επιχείρησης για την 
επίβλεψη και το συντονισμό των εργασιών μετατροπής.

(γβ) Όλα τα λοιπά δικαιολογητικά που προβλέπονται 
στις υποπερ. (γβ), (γγ) και (γδ) της περ. (γ) της παρ. 1 του 
άρθρου 4 της παρούσης.

(γγ) Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελε-
στούν εργασίες μετατροπής είναι στελεχωμένο ο κύριος 
του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ή ο πλοίαρχος 
του πλοίου ενημερώνει μέσω του e-ΔΛΑ την αρμόδια 
Λιμενική Αρχή ως ειδικότερα προβλέπεται στην υπο-
περ. (αδ) της περ. (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

2. Μετατροπή πλοίου σε Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη.

i) Όλα τα δικαιολογητικά της παρούσης όπως προ-
βλέπονται ανά κατηγορία μετατροπής από Ναυπηγοε-
πισκευαστική, Εργοληπτική ή Ειδικές Επιχειρήσεις κατά 
περίπτωση και επιπλέον έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης 
ή Εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης 
για παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου προς με-
τατροπή του πλοίου.

ii) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
κατά περίπτωση Επιχείρησης στην οποία σαφώς θα ανα-
φέρεται ότι διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός 
για τις εργασίες μετατροπής του πλοίου και τα κατάλληλα 
ασφαλή μέσα σε περίπτωση ανέλκυσης ή καθέλκυσης 
του πλοίου.

iii) Η χορηγούμενη άδεια μετατροπής δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τον χρόνο της παραχώρησης του χώρου και 
ανανεώνεται με την υποβολή μέσω του e-ΔΛΑ στην Λι-
μενική Αρχή νέου παραχωρητηρίου.

3. Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 
43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την 
υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) θα τη-
ρείται στον χώρο εργασιών μετατροπής του πλοίου και 
θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ για όλες τις προαναφερ-
θείσες περιπτώσεις στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Σε περί-
πτωση που ο συνολικός αριθμός απασχολουμένων είναι 
μεγαλύτερος του εκατό (100), σύμφωνα με διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 4 του π.δ. 70/1990 (Α’ 31), εκπονείται 
και υποβάλλεται επίσης μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια 
Λιμενική Αρχή μελέτη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας συ-
μπεριλαμβανομένου του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης 
των εργαζομένων σε περίπτωση κινδύνου.

4. Τηρείται κανονικά από όλες τις κατά περίπτωση Επι-
χειρήσεις το προβλεπόμενο Βιβλίο Ημερήσιας Παρου-
σίας από την υπ’ αρ. 131517/25.9.1988 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 711).»

3. Το άρθρο 6 της υπ΄αρ. 8312.23Β/12/09/01.6.2009 
κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1132) αντικαθίσταται 
ως ακολούθως:
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«Άρθρο 6
Άδειες εργασιών επισκευής-συντήρησης

Απαγορεύεται η διενέργεια εργασιών επισκευής, συ-
ντήρησης πλοίου χωρίς την άδεια της αρμόδιας Λιμενι-
κής Αρχής. Η άδεια χορηγείται αποκλειστικά μέσω του 
e-ΔΛΑ, αφού πρωτίστως υποβληθούν με μέριμνα των 
ενδιαφερομένων σε αυτό, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά των παρ. 1, 2 και 3.

1. Επισκευή, συντήρηση πλοίου σε χώρο της ναυπη-
γοεπισκευαστικής επιχείρησης.

Η επισκευή, συντήρηση πλοίου σε χώρο της ναυπη-
γοεπισκευαστικής επιχείρησης μπορεί να διενεργηθεί εξ 
ολοκλήρου από την ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση 
ή με ανάθεση από την ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρη-
ση ή τον κύριο του έργου επιμέρους εργασιών σε Ειδικές 
Επιχειρήσεις.

α. Επισκευή, συντήρηση πλοίου εξ ολοκλήρου από την 
ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση.

(αα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκ-
προσώπου του ή του πλοιάρχου του πλοίου, στην οποία 
θα αναφέρονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου 
που θα λάβουν χώρα οι σχετικές εργασίες, το είδος των 
εργασιών, και εάν πρόκειται για θερμές ή ψυχρές εργασί-
ες, τα στοιχεία της ναυπηγοεπισκευαστικής επιχείρησης 
στην οποία έχει ανατεθεί η εκτέλεση τους, καθώς και τα 
στοιχεία του ορισμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

(αβ) Πιστοποιητικό GAS FREE σε κάθε περίπτωση που 
κατά την πρόοδο των εργασιών ναυπήγησης και για την 
εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας, απαιτείται η σύμφω-
να με τις ισχύουσες διατάξεις, έκδοση του πιστοποιητι-
κού αυτού. Σε περίπτωση ανανέωσης ή τροποποίησης 
του προαναφερθέντος πιστοποιητικού, αυτό υποβάλ-
λεται μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή για 
ενημέρωση.

(αγ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, 
του υπεύθυνου ή του νομίμου εκπροσώπου της ναυπη-
γοεπισκευαστικής επιχείρησης, στην οποία δηλώνεται:

i) Η τήρηση εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού 
Ασφαλείας» για τις εργασίες επισκευής, συντήρησης του 
πλοίου, το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

(ii) Η τήρηση στη γραφειακή εγκατάσταση της ναυ-
πηγοεπισκευαστικής επιχείρησης, κατάστασης με τα 
πλήρη στοιχεία του δικού της εργατοτεχνικού προσω-
πικού που εργάζεται στα πλοία που εκτελούν εργασίες 
επισκευής, συντήρησης στον χώρο της. Η κατάσταση 
αυτή ενημερώνεται εγκαίρως και ανελλιπώς και είναι 
διαθέσιμη για έλεγχο από τις ελεγκτικές αρχές, καθ’ όλο 
το εικοσιτετράωρο.

(αδ)Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελε-
στούν εργασίες επισκευής, συντήρησης είναι στελεχω-
μένο, ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του 
ή ο πλοίαρχος του πλοίου υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή 
αίτηση - δήλωση κατά το υπόδειγμα της παρούσας.

(αε) Η ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση στον χώρο 
της οποίας εκτελούνται οι εργασίες επισκευής, συντή-
ρησης στο συγκεκριμένο πλοίο, μπορεί να αναλάβει με 
δικά της μέσα και κατάλληλα πιστοποιημένο προσωπικό, 
την πυρασφάλεια καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης 

των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια Λιμενική 
Αρχή ενημερώνεται σχετικά από τη ναυπηγοεπισκευα-
στική επιχείρηση μέσω του e-ΔΛΑ και παραλείπονται τα 
στοιχεία 13 και 14 του Υποδείγματος που αφορούν σε 
θέματα πυρασφάλειας.

β. Ανάθεση από ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση 
ή τον κύριο του έργου επιμέρους εργασιών επισκευής, 
συντήρησης του πλοίου σε Ειδικές Επιχειρήσεις.

(βα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκ-
προσώπου του ή του υπευθύνου ή του νομίμου εκπρο-
σώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης στην 
οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της Ειδικής Επιχεί-
ρησης ή των Ειδικών Επιχειρήσεων που έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση των επιμέρους εργασιών επισκευής, συντήρη-
σης, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές 
ή ψυχρές εργασίες, καθώς και τα στοιχεία του ορισμένου 
Τεχνικού Ασφαλείας.

(ββ) Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις 
υποπερ. (γβ), (γγ) και (γδ) της περ. (γ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 της παρούσης.

(βγ) Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελε-
στούν εργασίες επισκευής, συντήρησης είναι στελεχω-
μένο ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
ή ο πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει, μέσω του e-ΔΛΑ 
την αρμόδια Λιμενική Αρχή ως ειδικότερα προβλέπεται 
κατά περίπτωση στην υποπερ. (αδ) και (αε) της περ. (α) 
της παρ. 1 του άρθρου 5.

γ. Ανάθεση από τον κύριο του έργου επιμέρους ερ-
γασιών επισκευής, συντήρησης του πλοίου σε Ειδικές 
Επιχειρήσεις.

(γα) Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νομίμου εκ-
προσώπου του ή του πλοιάρχου του πλοίου στην οποία 
θα αναφέρονται τα στοιχεία του συγκεκριμένου πλοίου 
που θα λάβουν χώρα οι εργασίες επισκευής, συντήρη-
σης, το είδος των εργασιών και εάν πρόκειται για θερμές 
ή ψυχρές εργασίες, τα στοιχεία της Ειδικής Επιχείρησης 
ή των Ειδικών Επιχειρήσεων που τους έχει ανατεθεί η 
εκτέλεση των εργασιών, καθώς και τα στοιχεία του ορι-
σμένου Τεχνικού Ασφαλείας.

(γβ) Όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις 
υποπερ. (γβ), (γγ) και (γδ) της περ. (γ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 4 της παρούσης.

(γγ) Σε περίπτωση που το πλοίο στο οποίο θα εκτελε-
στούν εργασίες επισκευής, συντήρησης είναι στελεχω-
μένο ο κύριος του έργου ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του 
ή ο πλοίαρχος του πλοίου ενημερώνει μέσω του e-ΔΛΑ 
την αρμόδια Λιμενική Αρχή ως ειδικότερα προβλέπεται 
στην υποπερ. (αδ) της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 5.

2. Επισκευή - συντήρηση σε Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη.

i) Όλα τα δικαιολογητικά της παρούσης όπως προ-
βλέπονται ανά κατηγορία επισκευής ή συντήρησης από 
Ναυπηγοεπισκευαστική, ή Ειδικές Επιχειρήσεις κατά πε-
ρίπτωση και επιπλέον έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης ή 
Εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης για 
παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου προς επισκευή 
ή συντήρηση του πλοίου.

ii) Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της 
κατά περίπτωση Επιχείρησης στην οποία σαφώς θα ανα-
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φέρεται ότι διατίθεται ο κατάλληλος τεχνικός εξοπλισμός 
για τις εργασίες επισκευής, συντήρησης του πλοίου και 
τα κατάλληλα ασφαλή μέσα σε περίπτωση ανέλκυσης ή 
καθέλκυσης του πλοίου.

iii) Η χορηγούμενη άδεια επισκευής ή συντήρησης δεν 
μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο της παραχώρησης του 
χώρου και ανανεώνεται με την υποβολή μέσω του e-ΔΛΑ 
στην Λιμενική Αρχή νέου παραχωρητηρίου.

3. Για την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή συντήρη-
σης σε συστήματα θέρμανσης - ψύξης - κλιματισμού ή 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό πλοίων, από εξουσιοδοτημένα 
πρόσωπα του κατασκευαστή ή του αντιπροσώπου του 
δεν απαιτείται σχετική εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο 
της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας. Οι εργασίες 
αυτές εκτελούνται κατόπιν σχετικής αίτησης, μέσω του 
e-ΔΛΑ και χορήγησης ειδικής άδειας από την αρμόδια 
Λιμενική Αρχή χωρίς την υποβολή σε αυτή άλλων δι-
καιολογητικών.

4. Η γραπτή εκτίμηση κινδύνου σύμφωνα με το άρθρο 
43 του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για 
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α’ 84) 
θα τηρείται στον χώρο εργασιών επισκευής, συντήρη-
σης του πλοίου και θα υποβάλλεται μέσω του e-ΔΛΑ για 
όλες τις προαναφερθείσες περιπτώσεις στην αρμόδια 
Λιμενική Αρχή. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός 
απασχολουμένων είναι μεγαλύτερος του εκατό (100), 
σύμφωνα με διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του 

π.δ. 70/1990 (Α’ 31), εκπονείται και υποβάλλεται επίσης 
μέσω του e-ΔΛΑ στην αρμόδια Λιμενική Αρχή μελέτη 
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας συμπεριλαμβανομένου 
του σχεδίου διαφυγής και διάσωσης των εργαζομένων 
σε περίπτωση κινδύνου.

5. Τηρείται κανονικά από όλες τις κατά περίπτωση Επι-
χειρήσεις το προβλεπόμενο Βιβλίο Ημερήσιας Παρου-
σίας από την υπ’ αρ. 131517/25.9.1988 κοινή υπουργική 
απόφαση (Β’ 711)».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δέκα (10) ημέρες από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης  Εργασίας
και Επενδύσεων  και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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*02050462709220008*

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,


		2022-09-27T20:16:30+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




