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  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν.  4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 230) και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΛΘ’ και 
ειδικότερα της παρ. 9 του άρθρου 287 Α.

2. Του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118) και συγκεκριμένα του Κεφαλαί-
ου Γ’ και ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 31.

3. Του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση δι-
αδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και 
τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 155).

4. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 209).

5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
ιδίως το άρθρο 22 αυτού.

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Α’ 157).

8. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

10. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

15. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155).

16. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

17. Της υπ’ αρ. 2/07.01.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

18. Της υπ’ αρ. 11214/6.8.2012 απόφασης της Υπουρ-
γού Τουρισμού «Καθορισμός παραστατικών της παρ. 7 
του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 4070/2012» (Β’ 2339).

Β. Την ανάγκη ορισμού του πλαισίου και της διαδικα-
σίας χωροθέτησης ανά είδος τουριστικού λιμένα.

Γ. Την υπ’ αρ. 18582/27.09.2022 εισήγηση της Προϊστα-
μένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας δεν επιφέρει επιβάρυν-
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ση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου Τουρισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παράβολο

1. Για την υποβολή αίτησης χωροθέτησης τουριστικού 
λιμένα, απαιτείται, η προηγούμενη καταβολή παραβό-
λου:

αα) ύψους χιλίων ευρώ (1000,00 €) για την αίτηση χω-
ροθέτησης δύο σταδίων (με προεδρικό διάταγμα και 
κοινή υπουργική απόφαση),

ββ) ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) για την αίτηση 
χωροθέτησης ενός σταδίου με κοινή υπουργική από-
φαση,

γγ) ύψους πεντακοσίων ευρώ (500 €) για αίτηση τρο-
ποποίησης χωροθέτησης (σε κάθε περίπτωση και ανε-
ξαρτήτως σταδίων χωροθέτησης).

2. Ο φορέας της δραστηριότητας καταβάλει το αντί-
τιμο του παράβολου πριν την υποβολή της αίτησης, 
προκειμένου να υποβάλει στην αδειοδοτούσα αρχή το 
αποδεικτικό καταβολής μαζί με τα λοιπά απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που καθιστούν την υποβολή της αίτησης 
προσήκουσα.

3. Το σύνολο των εσόδων από το παράβολο της παρ. 1 
αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμ-
φανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 
1450113001 «Παράβολα για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας υπό καθεστώς γνωστοποίησης ή και 
έγκρισης» και ποσοστό 20% των εσόδων εγγράφεται σε 
ύψος στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές 
δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα 
με την παρ. 1 α) του άρθρου 11 του ν. 4442/2016 και την 
παρ. 3 του άρθρου 287Α του ν. 4442/2016. Ο φορέας της 
οικονομικής δραστηριότητας προμηθεύεται το παρά-
βολο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-παράβολο, 
εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η σχετική δυνατότητα.

4. Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων 
ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία Α.1047/12.03.2020 (Β’  979) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας.

Άρθρο 2
Διαδικασία και υποβολή δικαιολογητικών 
αίτησης χωροθέτησης

1. Για την αίτηση χωροθέτησης δύο σταδίων της περ. β 
της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 και για την 
έκδοση προεδρικού διατάγματος, ο ενδιαφερόμενος/
αιτών υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Τουρισμού:

αα) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:500 ή 
1:1000, στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των υπο-
περ. αα’, ββ’ και γγ’ της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 31 
ν. 2160/1993, ήτοι η έκταση χερσαίας και θαλάσσιας 
λιμενικής ζώνης, οι επιτρεπόμενες χρήσης γης και η κα-
τανομή αυτών επί της χερσαίας ζώνης, οι ειδικοί όροι και 
περιορισμοί δόμησης,

ββ) έκθεση χωροθέτησης ως αυτοτελές παράρτημα 
της Σ.Μ.Π.Ε., στην οποία περιγράφονται και τεκμηριώνο-
νται οι βασικές χωροθετικές επιλογές του σχεδιαζόμενου 
έργου, ιδίως όσον αφορά τις προτεινόμενες χρήσεις γης 
και όρους και περιορισμούς δόμησης, σε συνάρτηση 
και με τον χαρακτήρα των ομόρων και γειτνιαζουσών 
περιοχών, την υπάρχουσα συγκοινωνιακή υποδομή και 
τις λοιπές εξυπηρετήσεις, καθώς και τα βασικά χωρικά 
χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής, τουλάχιστον 
στο επίπεδο της οικείας δημοτικής ενότητας. Η τεκμηρί-
ωση πρέπει να καλύπτει και τη συμβατότητα του έργου 
με τα δεδομένα του χωροταξικού πλαισίου.

γγ) τεχνική έκθεση, συνοδευόμενη από υδρολογικά, 
υδραυλικά και περιβαλλοντικά στοιχεία βάσει των οποίων 
προτείνονται οι προσωρινές οριογραμμές των υδατορεμα-
των, εφόσον αυτά υπάρχουν ως μη οριοθετημένα στη χερ-
σαία ζώνη. Οι οριογραμμές των υδατορεμάτων αποτυπώ-
νονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της περίπτωσης (αα).

2. Για την ολοκλήρωση της χωροθέτησης με την έκδοση 
κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Τουρισμού 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία εγκρίνονται 
τα προτεινόμενα λιμενικά έργα, οι προσχώσεις και τα έργα 
εκσκαφής, τα αναγκαία έργα υποδομής, οι εγκαταστάσεις 
και τα κτίρια επί της χερσαίας ζώνης και οι περιβαλλοντικοί 
όροι, (ύστερα από τήρηση της διαδικασίας των παρ. 2β και 
3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπερ. εε΄και 
στστ’), απαιτείται η υποβολή μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ στη Διεύθυν-
ση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών των δικαιολογη-
τικών της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως 
εξειδικεύονται στην επόμενη παράγραφο.

3. Για την εισαγωγή προς συζήτηση στην Επιτροπή 
Τουριστικών Λιμένων αιτήματος για χωροθέτηση και 
δημιουργία μαρίνας, είτε σε περίπτωση εφαρμογής 
χωροθέτησης δύο σταδίων της περ. β΄της παρ. 1 του 
άρθρου 31 του ν. 2160/1993 είτε σε περίπτωση χωρο-
θέτησης ενός σταδίου, καθώς και σε περίπτωση τροπο-
ποίησης απόφασης χωροθέτησης μαρίνας, απαιτείται η 
υποβολή μέσω ΟΠΣ - ΑΔΕ με αποδέκτρια τη Διεύθυνση 
Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου 
Τουρισμού των κατωτέρω δικαιολογητικών:

α) γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 
ή απόσπασμα χάρτη, στο οποίο εμφαίνονται η ακριβής 
θέση του έργου, καθώς και οι χρήσεις γης της ευρύτερης 
περιοχής,

β) τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 στο 
οποίο εμφαίνονται η αιτούμενη χερσαία και θαλάσσια 
ζώνη του λιμένα, τα όρια της ιδιοκτησίας, η καθορισμέ-
νη οριογραμμή του αιγιαλού και της παραλίας και του 
παλαιού αιγιαλού και η πρόταση καθορισμού των τυχόν 
νέων οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας,

γ) σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:500 ή 1:1.000 
των προτεινόμενων ή/και υφιστάμενων έργων και κατα-
σκευών, στο οποίο εμφαίνονται τα στοιχεία της περίπτω-
σης β’, η έκταση των προτεινόμενων προσχώσεων στο 
θαλάσσιο χώρο, η οριοθέτηση χερσαίας και θαλάσσιας 
ζώνης του τουριστικού λιμένα, η μέγιστη κάλυψη στη 
χερσαία ζώνη και η κατανομή των χρήσεων γης, οι όροι 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52423Τεύχος B’ 5109/29.09.2022

και οι περιορισμοί δόμησης, οι κοινόχρηστοι χώροι και 
οι συναφείς ρυμοτομικού χαρακτήρα διαρρυθμίσεις 
(ελεύθεροι χώροι του κυκλοφοριακού δικτύου, κόμβοι 
εισόδου εξόδου), η ένταξη των αναγκαίων έργων υπο-
δομής στη χερσαία ζώνη του τουριστικού λιμένα και ο 
καθορισμός ζώνης ανάπτυξης του έργου στη θαλάσσια 
αντίστοιχα. Ο ελάχιστος αριθμός οικοδομικών τετραγώ-
νων για εμβαδόν χερσαίας ζώνης μικρότερο των 10.000 
τ.μ. ορίζεται σε δύο (2). Τα κτίρια ανεγείρονται μέχρι την 
οριογραμμή της ζώνης παραλίας. Για τον κοινόχρηστο 
χώρο του αιγιαλού ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 2 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν. Η υποβο-
λή του δικαιολογητικού του παρόντος είναι υποχρεωτική 
για όλες τις κατηγορίες τουριστικών λιμένων,

δ) φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων με 
συνοδευτικά έγγραφα και σχέδια τεκμηρίωσης,

ε) τεχνική έκθεση γενικής περιγραφής των προτεινόμε-
νων λιμενικών έργων, που απαιτούνται για τη δημιουργία 
του λιμένα, καθώς και των προτεινόμενων χρήσεων γης 
και των όρων και των περιορισμών δόμησης και των 
βασικών έργων υποδομής, συμπεριλαμβανομένων των 
έργων υποδομής για την εξυπηρέτηση ατόμων με ανα-
πηρία, για τη λειτουργία, εκμετάλλευση και οικονομική 
βιωσιμότητά τους,

στ) προβλεπόμενο ύψος επένδυσης,
ζ) τίτλοι κυριότητας ή δικαιωμάτων επικαρπίας, εφό-

σον τμήμα της χερσαίας ζώνης του λιμένα περιλαμβάνει 
εκτάσεις όπισθεν της καθορισμένης γραμμής παραλίας, 
ειδικότερα ζα) απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμ-
ματος και πιστοποιητικό κτηματολογικών εγγραφών 
εγγραπτέων δικαιωμάτων (κυριότητας και δουλείας 
όταν υφίσταται επικαρπία) εάν πρόκειται για ακίνητο 
σε περιοχή που λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο κατά 
τον ν. 2664/1998 (Α’ 275) ή ζβ) αντίγραφο μερίδας από το 
κατά τόπο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και εάν πρόκει-
ται για ακίνητο σε περιοχή υπό κτηματογράφηση κατά 
τον ν. 2308/1995 (Α’ 114) βεβαίωση υποβολής δήλωσης 
ιδιοκτησίας καθώς και την προσωρινή ανάρτηση των 
κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων ή/και πι-
στοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου,

η) έκθεση αναλυτικής αρχαιολογικής τεκμηρίωσης 
(Ε.Α.Α.Τ.) για τη χερσαία και θαλάσσια ζώνη της μαρίνας, 
που εκδίδεται ύστερα από σχετικό αίτημα του αιτού-
ντος τη χωροθέτηση προς το Τμήμα Συντονισμού και 
Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών 
στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων (κατά τις διατάξεις του 
ν. 4072/2012) μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών 
από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Τα δικαιολογητικά των περ. στ, ζ και η δεν υποβάλ-
λονται σε περίπτωση εγκρίσεων ή απλών ανανεώσεων 
περιβαλλοντικών όρων ήδη χωροθετημένων τουριστι-
κών λιμένων.

4. Για την έγκριση χωροθέτησης και περιβαλλοντικών 
όρων των μαρίνων, πλην αυτών που ορίζονται στην 
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, ακο-
λουθείται η εξής διαδικασία:

Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του 
Υπουργείου Τουρισμού ελέγχει την πληρότητα των υπο-

βαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβιβάζει το φάκελο 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε ένα (1) μόνο 
αντίγραφο, στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανεξαρτή-
τως της περιβαλλοντικής κατάταξης της μαρίνας στην 
υποκατηγορία Α1 ή Α2 του ν. 4014/2011, προκειμένου να 
ακολουθηθεί περαιτέρω η διαδικασία των παρ. 2β και 3 
του άρθρου 3 του ν. 4014/2011, πλην των υποπερ. εε΄και 
στστ’. Επίσης, διαβιβάζει πλήρη σειρά δικαιολογητικών 
στον οικείο Δήμο, προκειμένου να διατυπώσει απλή 
γνώμη για την ανάγκη δημιουργίας της νέας μαρίνας, 
μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήψη του σχετικού 
φακέλου. Αν ο Δήμος δεν διατυπώσει γνώμη μέσα στην 
ανωτέρω προθεσμία, η διαδικασία για τη χωροθέτηση 
της νέας μαρίνας συνεχίζεται και χωρίς γνωμοδότηση 
του δήμου. Αν το αίτημα χωροθέτησης τουριστικού λι-
μένα υποβάλλεται από τον οικείο Δήμο δεν απαιτείται 
η τήρηση της διαδικασίας γνωμοδότησης του Δήμου.

5. Η αίτηση χωροθέτησης μαρίνας, κάθε αίτηση τρο-
ποποίησής της καθώς και επικαιροποίησης καθώς και το 
σύνολο των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλονται 
σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 31 ν. 2160/1993 
αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριο-
τήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του 
ν. 4442/2016 (Α’ 230) και διαβιβάζονται στην αρμόδια 
Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του 
Υπουργείου Τουρισμού.

6. Το Ο.Π.Σ Α.Δ.Ε υποστηρίζει για τους σκοπούς του 
παρόντος τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, έγκρισης 
και τροποποίησης χωροθέτησης καθώς και επικαιρο-
ποίησης όλων των αναγκαίων συνοδευτικών δικαιολο-
γητικών εγγράφων της και διαλειτουργεί πλήρως για το 
σκοπό αυτό με το Ηλεκτρονικό Μητρώο πληροφοριών 
Τουριστικών Λιμένων (ΗΜΤΛ) της παρ. 1 του άρθρου 30 
του ν. 2160/1993 (Α’ 118).

7. Μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή της αί-
τησης χωροθέτησης με πλήρη δικαιολογητικά που ανα-
φέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993, 
η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων αποφαίνεται για τη 
συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων δημιουργίας της 
μαρίνας και γνωμοδοτεί σχετικά. Σε περίπτωση θετικής 
γνωμοδότησης η χωροθέτηση εγκρίνεται με την έκδοση 
της προβλεπόμενης κοινής υπουργικής απόφασης έγκρι-
σης χωροθέτησης της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 31 
του ν. 2160/1993.

Άρθρο 3
Υποβολή μελετών για την υλοποίηση των έργων 
μετά από την έγκριση εγκατάστασης τουριστικού 
λιμένα/μαρίνας.

1. Εντός οκταμήνου από την έγκριση εγκατάστασης ο 
φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα υποχρεούται να 
υποβάλει τις οριστικές μελέτες και τα σχέδια που απαι-
τούνται για την έκδοση των επιμέρους αδειών (οικοδο-
μικών, λιμενικών) για τα έργα του τουριστικού λιμένα και 
τις εγκαταστάσεις του.
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2. Οι οριστικές μελέτες αφορούν όλα τα έργα που 
προβλέπονται εντός τουριστικού λιμένα σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, την κοινή υπουργική απόφαση 
χωροθέτησης και τη σύμβαση παραχώρησης.

3. Τα ηλεκτρονικά αρχεία με τη γεωχωρική πληροφο-
ρία (τοπογραφικά διαγράμματα) υποβάλλονται σε ψηφι-
ακή μορφή ενταγμένα στο κρατικό σύστημα αναφοράς 
ΕΓΣΑ ’87.

4. Οι ελάχιστες απαιτήσεις μαρίνας σε κτηριακές εγκα-
ταστάσεις και χώρους για την ομαλή λειτουργία της είναι 
οι εξής:

α) Εγκαταστάσεις για τη διοίκηση του λιμένα συμπερι-
λαμβανομένων εγκαταστάσεων άλλων συναφών αρχών.

β) Θέση πρόσδεσης σκάφους του λιμενικού σώματος.
γ) Εγκατάσταση σταθμού πρώτων βοηθειών (γραφείο 

κ.λπ.).
δ) Δίκτυο παροχών (νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, επι-

κοινωνιών κ.λπ.).
ε) Εγκαταστάσεις συλλογής προσωρινής αποθήκευσης 

και ασφαλούς απομάκρυνσης των Βιολογικών και των 
πετρελαιοειδών - ελαιωδών καταλοίπων.

στ) Χώροι στάθμευσης.
ζ) Εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεων υγιεινής και ενδιαί-

τησης με εξασφάλιση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.
η) Συστήματα ασφάλειας της ζώνης του τουριστικού 

λιμένα όπως ορίζονται στις κείμενες διατάξεις (πυρα-
σφάλεια της ζώνης του λιμένα, συστήματα επίβλεψης 
των εγκαταστάσεων κ.λπ.).

θ) Εγκαταστάσεις αποθηκών.
η) Καταστήματα διάθεσης ειδών πρώτης ανάγκης.
5. Οι ελάχιστες προς κατάθεση μελέτες για την υλοποί-

ηση των εγκαταστάσεων τουριστικού λιμένα/μαρίνας 
είναι οι ακόλουθες:

αα) Σχέδιο γενικής διάταξης έργων χερσαίας και θα-
λάσσιας ζώνης (Master plan).

ββ) Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, υδραυλι-
κών, έργων (συνοδευόμενες από σχέδιο αποτύπωσης 
των θέσεων μόνιμων αγκυροβολίων - ρεμέτζα.)

γγ) Οριστική κυκλοφοριακή μελέτη και μελέτη κόμβου 
σύνδεσης με Δημόσια οδό.

δδ) Οριστικές μελέτες (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, πυ-
ροπροστασίας (παθητική - ενεργητική κ.λπ.).

εε) Οριστικές μελέτες Η/Μ, όλων των έργων και εγκα-
ταστάσεων.

στστ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - 
Εγκεκριμένη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Άρθρο 4
Υποβολή μελετών μετά την έγκριση 
εγκατάστασης τουριστικού λιμένα/καταφυγίου

1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις τουριστικού λιμένα/κατα-
φυγίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και χώρους για την 
ομαλή λειτουργία του είναι οι εξής:

αα) Βασικές κτιριολογικές υποδομές εξυπηρέτησης - 
παροχής υπηρεσιών.

ββ) Εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεων υγιεινής και ενδι-
αίτησης με εξασφάλιση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.

γγ) Δίκτυο παροχών (νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
επικοινωνιών κ.λπ.).

δδ) Πρόβλεψη - εξασφάλιση συλλογής προσωρινής 
αποθήκευσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των βιολο-
γικών και πετρελαιοειδών- ελαιωδών καταλοίπων.

εε) Εγκαταστάσεις Αποθηκών.
στστ) Συστήματα ασφάλειας της ζώνης του τουρι-

στικού λιμένα όπως ορίζονται στις κείμενες διατάξεις 
(πυρασφάλεια κ.λπ.).

ζζ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - Εγκε-
κριμένη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Οι ελάχιστες προς κατάθεση μελέτες για την υλοποί-
ηση των εγκαταστάσεων τουριστικού λιμένα/καταφυγί-
ου είναι οι ακόλουθες:

αα) Σχέδιο γενικής διάταξης έργων χερσαίας και θα-
λάσσιας ζώνης (Master plan - ρυμοτομικό σχέδιο).

ββ) Οριστική μελέτη κόμβου σύνδεσης με Δημόσια οδό.
γγ) Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, υδραυλι-

κών, έργων (συνοδευόμενες από σχέδιο αποτύπωσης 
των θέσεων μόνιμων αγκυροβολίων - ρεμέτζα.)

δδ) Οριστικές μελέτες (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, πυ-
ροπροστασίας (παθητική - ενεργητική κ.λπ.).

εε) Οριστικές μελέτες Η/Μ, όλων των έργων και εγκα-
ταστάσεων.

στστ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - 
Εγκεκριμένη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Άρθρο 5
Υποβολή μελετών μετά την έγκριση 
εγκατάστασης τουριστικού λιμένα/
αγκυροβολίου.

1. Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε κτηριακές εγκαταστά-
σεις και χώρους για την ομαλή λειτουργία τουριστικού 
λιμένα/αγκυροβολίου είναι οι ακόλουθες:

αα) Εγκαταστάσεις εξυπηρετήσεων υγιεινής και ενδι-
αίτησης με εξασφάλιση προσβασιμότητας Α.Μ.Ε.Α.

ββ) Δίκτυο παροχών (νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
επικοινωνιών κ.λπ.).

γγ) Πρόβλεψη - εξασφάλιση συλλογής προσωρινής 
αποθήκευσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των βιο-
λογικών και πετρελαιοειδών - ελαιωδών καταλοίπων.

δδ) Συστήματα ασφάλειας της ζώνης του τουριστικού 
λιμένα όπως ορίζονται στις κείμενες διατάξεις (πυρα-
σφάλεια κ.λπ.).

2. Οι ελάχιστες προς κατάθεση μελέτες για την υλο-
ποίηση των εγκαταστάσεων τουριστικού λιμένα/αγκυ-
ροβολίου είναι οι ακόλουθες:

αα) Σχέδιο γενικής διάταξης έργων χερσαίας και θα-
λάσσιας ζώνης (Master plan) - ρυμοτομικό σχέδιο. 

ββ) Οριστικές μελέτες λιμενικών, τεχνικών, υδραυλι-
κών, έργων (συνοδευόμενες από σχέδιο αποτύπωσης 
των θέσεων μόνιμων αγκυροβολίων - ρεμέτζα.)

γγ) Οριστικές μελέτες (Αρχιτεκτονικών, Στατικών, πυ-
ροπροστασίας (παθητική - ενεργητική κ.λπ.).

δδ) Οριστικές μελέτες Η/Μ, όλων των έργων και εγκα-
ταστάσεων.

εε) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων - Εγκε-
κριμένη Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
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Άρθρο 6
Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις.

1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ. 4 του άρθρου 16
ν. 4442/2016, κατά το σκέλος που αφορά στο κεφά-
λαιο ΛΘ’, η αίτηση χωροθέτησης τουριστικού λιμένα, 
τροποποίησης και επικαιροποίησής της υποβάλλεται 
με φυσικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού 
Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, 
συνοδευόμενη από τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατά 
την ανωτέρω διαδικασία και σύμφωνα με τις προβλέ-
ψεις των άρθρων 29, 30, 31 και 34 του ν. 2160/1993 και 
απαλλάσσεται της καταβολής παραβόλου.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργεί-
ται η υπ’ αρ. 11214/6.8.2012 απόφαση της Υπουργού 
Τουρισμού «Καθορισμός παραστατικών της παρ. 7 του 
άρθρου 31 του ν. 2160/1993, όπως τροποποιήθηκε με 
τον ν. 4070/2012» (Β’ 2339).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τουρισμού

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   

Ι

(2)
Αριθμ. 18699 
Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης της σύμ-

βασης παραχώρησης τουριστικού λιμένα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν.  4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την 

άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 230) και συγκεκριμένα του Κεφαλαίου ΛΘ’ και 
ειδικότερα της παρ. 10 του άρθρου 287Α.

2. Του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 118) και ειδικότερα του κεφαλαίου Γ’.

3. Του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση δι-
αδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και 
τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 155).

4. Του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση 
έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε 
συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου 
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α’ 209).

5. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και 
ιδίως του άρθρου 22 αυτού.

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό 
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

7. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Τουρισμού» (Α’ 157).

8. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

9. Του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α’ 160).

10. Του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

11. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

12. Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

13. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

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

15. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών (Α’ 155).

16. Της υπό στοιχεία 2/07.01.2021 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

Β. Την ανάγκη ορισμού του πλαισίου και της διαδικα-
σίας καταχώρισης της σύμβασης παραχώρησης τουρι-
στικού λιμένα.

Γ. Την υπ’ αρ. 18581/27.09.2022 εισήγηση της Προϊστα-
μένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας δεν επιφέρει δημοσιονο-
μική επιβάρυνση στον Προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Τουρισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία καταχώρισης σύμβασης 
παραχώρησης τουριστικού λιμένα/μαρίνας

1. Για λιμένες που εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πλαίσιο 
της παρ. 4 του άρθρου 287Α η σύναψη της σύμβασης 
παραχώρησης τουριστικού λιμένα, που καταρτίζε-
ται σύμφωνα με τις παρ. 6, 7 και 9 του άρθρου 31 του 
ν. 2160/1993, ή η σύναψη σύμβασης σύμπραξης του 
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άρθρου 17 του ν. 3389/2005 (Α’ 232), για τη δημιουργία 
τουριστικού λιμένα, επέχει θέση έγκρισης εγκατάστασης 
τουριστικού λιμένα.

2. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών 
ως αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού 
αναρτά ηλεκτρονικά ακριβές αντίγραφο της σύμβασης 
παραχώρησης ή σύμπραξης και εγκατάστασης στον 
τουριστικό λιμένα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληρο-
φοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και 
Ελέγχων (ΟΠΣ - ΑΔΕ) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Το 
αναρτηθέν αντίγραφο περιλαμβάνει όλους τους όρους 
της σύμβασης παραχώρησης. Τα ουσιώδη στοιχεία της 
σύμβασης, όπως τα πλήρη στοιχεία παραχωρησιούχου, 
λοιπών δικαιούχων υποκατάστατων, η διάρκεια παρα-
χώρησης, το ύψος αντιτίμου και η αναπροσαρμογή του 
καταχωρίζονται και σε ηλεκτρονική φόρμα.

3. Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης παραχώρησης ή 
σύμπραξης τουριστικού λιμένα, ως προς τον οποίο δεν 
είχε υποβληθεί προηγουμένως αίτηση χωροθέτησης, 
εφόσον δεν ήταν εκ του νόμου αναγκαία, η αρμόδια υπη-
ρεσία καταχωρίζει τα δικαιολογητικά της χωροθέτησης 
του τουριστικού λιμένα, η οποία έχει εγκριθεί.

4. Τα δικαιολογητικά χωροθέτησης του τουριστικού λι-
μένα που χρήζουν καταχώρισης σύμφωνα με την παρ. 3 
είναι τα εκάστοτε προβλεπόμενα από την κοινή υπουρ-
γικη απόφαση της παρ. 9 του άρθρου 287Α.

Άρθρο 2
Επικαιροποίηση στοιχείων σύμβασης 
παραχώρησης

1. Το αρχείο καταχώρισης της σύμβασης παραχώρη-
σης στο ΟΠΣ - ΑΔΕ επικαιροποιείται ως προς όλα τα ου-
σιώδη στοιχεία της σύμβασης παραχώρησης, όπως αυτή 
εξελίσσεται από τη σύναψή της και μέχρι τη λήξη ή λύση 
της. Σε κάθε περίπτωση καταχωρίζονται όλα τα στοιχεία 
μεταβολής του φορέα παραχώρησης, υποκατάστασης πα-
ραχωρησιούχου, άσκησης δικαιωμάτων πρόωρης λύσης, 
λήξης ή καταγγελίας της σύμβασης από εκάτερο των συμ-
βαλλόμενων, μεταβολής της διάρκειας της σύμβασης, με-
ταβολής του ύψους του καταβαλλόμενου αντιτίμου και της 
προσφυγής σε διαιτητική ή δικαστική διαδικασία επίλυσης.

2. Η καταχώριση των ανωτέρω μεταβολών διενεργεί-
ται με επιμέλεια της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού 
και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού που έχει την 
ευθύνη της παρακολούθησης της σύμβασης παραχώ-
ρησης εντός εύλογης προθεσμίας από τη λήψη γνώσης 
της άσκησης του σχετικού συμβατικού δικαιώματος, της 
μεταβολής ή επικαιροποίησης της σύμβασης παραχώ-
ρησης ή και των συνοδευτικών της εγγράφων.

3. Σε περίπτωση επικαιροποίησης συνοδευτικών εγ-
γράφων της σύμβασης παραχώρησης, ενδεικτικά επι-
καιροποίησης σχεδίων της χωροθέτησης λόγω επου-
σιωδών διαφορών, καταχωρίζονται στο ΟΠΣ - ΑΔΕ σε 
ηλεκτρονική φόρμα τα νέα συνοδευτικά στοιχεία και 
συγκεκριμένα το σχέδιο πραγματικής υλοποίησης των 
έργων, μετά την εφαρμογή των άρθρων 7 και 11 του 
ν. 4014/2011, με αναλυτική περιγραφή των εγκαταστά-

σεων, προκειμένου να επικαιροποιήσει τα σχέδια της 
αρχικής χωροθέτησης.

Άρθρο 3
Επιβαλλόμενες κυρώσεις και συναρμόδιες αρχές

1. Ως αρμόδια αρχή παρακολούθησης της σύμβασης 
παραχώρησης ορίζεται η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδια-
σμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού.

2. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις από την παράβαση 
επιμέρους όρων της σύμβασης παραχώρησης είναι οι 
προβλεπόμενες από τη σύμβαση παραχώρησης και από 
την κείμενη νομοθεσία.

3. Η επιβολή των κυρώσεων από τη σύμβαση συρρέει 
με την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από τον Γε-
νικό Κανονισμό Λειτουργίας Τουριστικών Λιμένων σύμ-
φωνα με την παρ. 3 του άρθρου 31α του ν. 2160/1993.

4. Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών 
του Υπουργείου Τουρισμού γνωστοποιεί στις Περιφε-
ρειακές Υπηρεσίες Τουρισμού κάθε τυχόν επιβαλλόμενη 
κύρωση σύμφωνα με τη σύμβαση και τον κανονισμό για 
τις δικές της νόμιμες ενέργειες.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 
ν. 4442/2016, κατά το σκέλος που αφορά στο κεφάλαιο 
ΛΘ’, η σύμβαση παραχώρησης ή σύμπραξης για τη δη-
μιουργία και εκμετάλλευση τουριστικού λιμένα τηρείται 
σε φυσικό φάκελο στην αρμόδια Διεύθυνση Χωρικού 
Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού, 
συνοδευόμενη από το σύνολο των παραρτημάτων της. 
Η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών τηρεί 
σε φυσικό φάκελο όλα τα στοιχεία των άρθρων 1 και 
2 της παρούσας τα οποία διαβιβάζει στις συναρμόδιες 
ελεγκτικές αρχές για την άσκηση των ελεγκτικών τους 
αρμοδιοτήτων.

2. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 
ν. 4442/2016, κατά το σκέλος που αφορά στο κεφάλαιο 
ΛΘ’ του ν. 4442/2016, οι χρήζουσες καταχώρισης ουσι-
ώδεις μεταβολές της σύμβασης παραχώρησης, καταχω-
ρίζονται σε φυσικό φάκελο που τηρείται ανά τουριστικό 
λιμένα, με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης Χωρικού 
Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων της παρ. 4 του άρθρου 16 
ν. 4442/2016, κατά το σκέλος που αφορά στο κεφάλαιο 
ΛΘ’ του ν. 4442/2016, σε περίπτωση επικαιροποίησης 
συνοδευτικών εγγράφων της σύμβασης παραχώρησης 
καταχωρίζονται στο φυσικό φάκελο που τηρείται ανά 
τουριστικό λιμένα, με ευθύνη της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου 
Τουρισμού τα νέα συνοδευτικά στοιχεία και συγκεκριμέ-
να το σχέδιο πραγματικής υλοποίησης των έργων, μετά 
την εφαρμογή των άρθρων 7 και 11 του ν. 4014/2011, 
ως νέα συνοδευτικά έγγραφα της σύμβασης.
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Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Περιβάλλοντος Υφυπουργός
και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

ΣΚΡΕΚΑΣ  

Τουρισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
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*02051092909220008*

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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