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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3161.2/76548/2021
Κανονισμός για την χορήγηση Πιστοποιητικού
Εξαίρεσης από την Πλοήγηση.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
1. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 22 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη
θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και
την αναβάθμιση Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για
την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας» (Α΄ 15).
β. Του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102).
γ. Του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43).
δ. Του β.δ. 26/1958 «Περί εκτελέσεως του ν. 3142/1955
«περί Πλοηγικής Υπηρεσίας»» (Α΄ 159).
ε. Του β.δ. 477/1968 «Περί συστάσεως Πλοηγικών
Σταθμών καθορισμού περιοχής και οργανικής σύνθεσης αυτών» (Α΄ 159).
στ. Του π.δ. 576/1976 «Περί επεκτάσεως της περιοχής
ενίων Πλοηγικών Σταθμών» (Α΄ 205).
ζ. Του π.δ. 287/1991 «Πλοηγικά Δικαιώματα» (Α΄ 102).
η. Του π.δ. 81/2014 «Αναδιάρθρωση Περιφερειακών
Διοικήσεων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής
(Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) και Λιμενικών Αρχών και ρύθμιση θεμάτων στελέχωσης αυτών» (Α΄ 125).
θ. Του π.δ. 70/2015 αναφορικά, μεταξύ άλλων, με την
ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Α΄ 114).
ι. Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής», (Α΄ 26).
ια. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
ιβ. Το υπ’ αρ. 3000.0/55488/2021/29-07-2021 ενημερωτικό - εισηγητικό σημείωμα του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων.
2. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

Αρ. Φύλλου 5317

προϋπολογισμού, σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2814.2/74709/
2021/12.10.2021 εισηγητικό σημείωμα ΓΔΟΥ/ΥΝΑΝΠ,
αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και τίθεται σε εφαρμογή ο «Κανονισμός
για τη διαδικασία εξαίρεσης πλοίων από την πλοήγηση
σε λιμένες και τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης
από την Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate)» που
παρατίθεται παρακάτω:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
Για τη διαδικασία εξαίρεσης πλοίων από την πλοήγηση
σε λιμένες και τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης
από την Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate).
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η θέσπιση κανόνων για
τη διαδικασία εξαίρεσης πλοίων από την πλοήγηση σε
λιμένες και τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από
την Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate).
Άρθρο 2
Προσόντα
1. Το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση χορηγείται σε Πλοιάρχους Α΄ και Β’ Τάξης.
2. Οι υποψήφιοι πλοίαρχοι Α΄ ή Β’ τάξης προκειμένου
να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού
εξαίρεσης από την πλοήγηση θα πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες ή ξένοι υπήκοοι από κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτα Κράτη ηλικίας από
30 μέχρι 65 ετών.
β) Να γνωρίζουν την ελληνική ή αγγλική γλώσσα οι
υπήκοοι από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
από τρίτα Κράτη σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των
καθηκόντων τους.
γ) Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
δ) Να έχουν, από την απογραφή τους σαν ναυτικοί,
πραγματική υπερδεκαετή θαλάσσια γενική υπηρεσία σε
πλοία σημαίας κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή τρίτων κρατών, από την οποία τριετή τουλάχιστον ως
Πλοίαρχοι Α΄ ή Β’ τάξης για τον αιτούμενο τύπο μηχανοκίνητου πλοίου.
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ε) Να έχουν δώδεκα (12) αφιξαναχωρήσεις (καταπόπλους) στο ίδιο λιμάνι με το ίδιο πλοίο μέσα σε δύο (02)
έτη εκ των οποίων οι τρεις (03) θα είναι κατά τη διάρκεια
της νύχτας.
Άρθρο 3
Εφαρμογή
1. Το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση
χορηγείται σε πλοία μέχρι διακόσια (200) μέτρα και βύθισμα μέχρι δέκα (10) μέτρα.
2. Το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση χορηγείται σε Πλοιάρχους στους ακόλουθους τύπους πλοίων: Φορτηγά Πλοία Ξηρού Φορτίου (Γενικού Φορτίου,
Χύδην Φορτίου, Γραμμής, όπως Εμπορευματοκιβωτίων,
Ro-Ro, Ζωάδικο, κ.τ.λ.) και Ειδικού Προορισμού Πλοία
(Ψυγεία, Επιστημονικών Ερευνών, Καλωδιακά, Φαρόπλοια, Εκπαιδευτικά).
3. Το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση χορηγείται σε Πλοιάρχους που προσεγγίζουν ελληνικούς
λιμένες.
4. Το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση δεν
χορηγείται σε πλοιάρχους πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία.
5. Στις περιοχές όπου υφίστανται εγκαταστάσεις στρατιωτικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά δίαυλος Ναυστάθμου Σαλαμίνας/δίαυλος Φανερωμένης Σαλαμίνας, Σούδας) δεν θα ισχύει το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την
Πλοήγηση. Ομοίως δεν θα ισχύει κατά την προσέγγιση
πλοίων σε ναύδετα.
Άρθρο 4
Αρμόδιες αρχές χορήγησης Επιτροπή εξετάσεων
1. Το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση
χορηγείται σε Πλοιάρχους Α΄ και Β’ Τάξης από τις Λιμενικές Αρχές όπου εδρεύουν Πλοηγικοί Σταθμοί κατόπιν
γραπτών και πρακτικών εξετάσεων ενώπιον Επιτροπής
εξετάσεων.
2. Συστήνεται Επιτροπή εξετάσεων στην αρμοδιότητα
του κάθε Πλοηγικού Σταθμού αποτελούμενη από:
α) το Λιμενάρχη ή το Διοικητή του Πλοηγικού Σταθμού
ή τους νόμιμους αντικαταστάτες τους,
β) έναν Πλοηγό του οικείου Πλοηγικού Σταθμού ορισθείς με έναν αναπληρωτή (πλοηγό),
γ) το Διευθυντή Σπουδών ή έναν καθηγητή της οικείας
ΑΕΝ Πλοιάρχων ή του ΚΕΣΕΝ ορισθείς με έναν αναπληρωτή.
3. Μετά το πέρας των εξετάσεων (γραπτών και πρακτικών) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5, ο
Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής προβαίνει στην έκδοση των Πιστοποιητικών εξαίρεσης από την Πλοήγηση.
4. Οι εξετάσεις διενεργούνται μέχρι τέσσερις φορές
κατ’ έτος σε ημερομηνίες οι οποίες θα αναρτούνται/δημοσιοποιούνται έγκαιρα με μέριμνα της Λιμενικής Αρχής.
Στην ανακοίνωση αυτή θα αναφέρονται και οι περιοχές
για τις οποίες δεν θα μπορεί να γίνει αίτηση για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση, ο
Γενικός Κανονισμός Λιμένα, οι Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα,
οι αποφάσεις της Λιμενικής Αρχής καθώς και οι αγγελίες
της Υδρογραφικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρονται στο
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Παράρτημα ΙΙ του παρόντος, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά οι υποψήφιοι.
Άρθρο 5
Διαδικασία χορήγησης - Εξετάσεις
1. Οι υποψήφιοι Πλοίαρχοι υποβάλλουν στην οικεία
Λιμενική Αρχή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 του Παραρτήματος Ι.
β) Παράβολο ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ.
γ) Δυο (02) πρόσφατες φωτογραφίες
δ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης
της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα
στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της
άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού
βιβλιαρίου υγείας οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα,
εφόσον φέρουν σχετική φωτογραφία.
ε) Σε ισχύ Διεθνούς Τύπου Ιατρικό Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ναυτικών.
στ) Εθνικό ή από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτα Κράτη αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας
(ΑΝΙ) Πλοιάρχου Α΄ ή Β’ τάξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΣ STCW78-95/ΜΑΝΙΛΑ
2010. Σημειώνεται ότι, αναγνωρίζονται τα αποδεικτικά
ναυτικής ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Αξιωματικών Εμπορικού
Ναυτικού της αλλοδαπής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό στοιχεία ΔΣ STCW 78-95/
ΜΑΝΙΛΑ 2010, από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή από τρίτα Κράτη με τα οποία η Χώρα μας έχει συνάψει
σχετική διμερή συμφωνία, υπό την προϋπόθεση έκδοσης πιστοποιητικού επικύρωσης αυτών (endorsement
certificate) (Κανονισμός Ι/10 της υπό στοιχεία ΔΣ STCW
78, π.δ. 79/2012, π.δ. 119/2014).
ζ) Μηχανογραφικός πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας
στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα ή με επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
η) Ευκρινές φωτοαντίγραφο Ναυτικού Φυλλαδίου και
ειδικότερα των σελίδων με τα στοιχεία του ναυτικού,
καθώς και των σελίδων που αποδεικνύουν θαλάσσια
υπηρεσία στην περίπτωση που αυτή δεν καταγράφεται
στο μηχανογραφικό πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας. Οι
επικαλούμενοι προϋπηρεσία σε πλοία μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, θα υποβάλλουν πιστοποιητικό αρμόδιας
αρχής στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος υπηρεσίας στα
εν λόγω πλοία, η ειδικότητα με την οποία υπηρέτησαν,
καθώς και ότι τα πλοία αυτά ήταν σε ενέργεια κατά το
χρονικό διάστημα υπηρεσίας τους.
θ) Η εμπειρία (12 αφιξαναχωρήσεις) αποδεικνύεται
από αντίγραφα του ημερολογίου γέφυρας του πλοίου
μαζί με αντίγραφα Ναυτολογίου/Ναυτικού Φυλλαδίου
ή Articles/Certificate of discharge ανάλογα με τη σημαία
του πλοίου για τα τελευταία δύο (02) έτη από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.
2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών από την Επιτροπή του άρθρου 4, οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές και πρακτικές εξετάσεις
εφόσον για τον αιτούμενο λιμένα δεν υπάρχει κάποια
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απαγόρευση από τη Λιμενική Αρχή. Στην περίπτωση
που συντρέχει τέτοια περίπτωση δηλαδή για το λιμένα/
προβλήτα δεν μπορεί να γίνει χρήση του Πιστοποιητικού
Εξαίρεσης από την Πλοήγηση ο υποψήφιος ενημερώνεται εγγράφως ότι δεν μπορεί να του χορηγηθεί το εν
λόγω Πιστοποιητικό.
3. Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις
σύμφωνα με την καθορισθείσα ύλη, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος. Η Επιτροπή
του άρθρου 4 καταρτίζει ερωτηματολόγιο με δεκαέξι
(16) ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και μέγιστη βαθμολογία πέντε (05) σε κάθε ερώτηση και τέσσερις (04)
ερωτήσεις για ανάπτυξη κειμένου και μέγιστη βαθμολογία επίσης πέντε (05) σε κάθε ερώτηση (Άριστα το 100).
Επιτυχών στην γραπτή εξέταση θεωρείται όποιος έχει
συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση
του ογδόντα (80). Η διάρκεια της γραπτής εξέτασης ορίζεται σε δύο (02) ώρες. Από την Επιτροπή συντάσσεται
φύλλο εξέτασης υποψηφίου, στο οποίο υπογράφουν
και τα τρία (03) μέλη της Επιτροπής. Τα εν λόγω φύλλα
εξέτασης διατηρούνται στο αρχείο της Λιμενικής Αρχής για πέντε (05) έτη. Όσοι υποψήφιοι αποτύχουν στις
γραπτές εξετάσεις δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην
πρακτική εξέταση. Οι εξετάσεις θα γίνονται στη γλώσσα
που έχει επιλέξει ο υποψήφιος και έχει καταχωρηθεί στην
αίτησή του.
4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων και οπωσδήποτε πριν τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση, ο υποψήφιος
θα κάνει δύο (02) προσεγγίσεις στο λιμένα για τον οποίο
ζητείται το πιστοποιητικό με το πλοίο για το οποίο ζητείται παρουσία τουλάχιστον των δύο εκ των τριών μελών της Επιτροπής του άρθρου 4. Κατά τη διάρκεια της
πρακτικής εξέτασης, θα πραγματοποιείται προφορική
εξέταση των αγγλικών, κατά την οποία θα ελέγχεται και
θα διαπιστώνεται η ευχέρεια του εξεταζόμενου σε διάλεξη επί ναυτικού θέματος, καθώς και οι γνώσεις του σε
ναυτικούς όρους, με διάρκεια εξέτασης κάθε υποψηφίου
δέκα (10) λεπτά της ώρας.
5. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αναφερόμενης
στην παρ. 4 πρακτικής εξέτασης θα χορηγείται το Πιστοποιητικό εξαίρεσης από την Πλοήγηση σύμφωνα
με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗ του Παραρτήματος Ι εντός δέκα (10)
ημερών.
6. Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί ο υποψήφιος να
υποβάλει εκ νέου αίτηση για χορήγηση Πιστοποιητικού
Εξαίρεσης από την Πλοήγηση μετά από δύο (02) μήνες
ενώ η εξέταση θα επαναλαμβάνεται μόνο τρεις (03) φορές συνολικά.
7. Αντίγραφα των χορηγούμενων Πιστοποιητικών Εξαίρεσης από την Πλοήγηση διαβιβάζονται αμελλητί με
μέριμνα της Λιμενικής Αρχής στη Διεύθυνση Πλοηγικής
Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία τηρεί Μητρώο των χορηγούμενων Πιστοποιητικών πανελλαδικά
και εξετάζει τυχόν ανακύψαντα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού.
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Άρθρο 6
Ισχύς - Παράβολο Ανάκληση και ανανέωση Πιστοποιητικού
1. Η ισχύς του πιστοποιητικού είναι δύο (02) έτη.
2. Το κόστος ανέρχεται στα οκτακόσια (800) ευρώ τα
οποία αποδίδονται στο Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας.
3. Εάν ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από
την Πλοήγηση προκαλέσει ατύχημα ενώ έχει κάνει χρήση του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση
ανακαλείται η ισχύς του πιστοποιητικού και δεν έχει δικαίωμα να αιτηθεί εκ νέου τη χορήγησή του μέχρι την
έκδοση της αμετάκλητης απόφασης για την υπαιτιότητα
του ατυχήματος.
4. Εάν ο κάτοχος του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από
την Πλοήγηση δεν υπακούσει σε εντολή από το VTS, η
Λιμενική Αρχή κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του
άρθρου 4 δύναται να εξετάσει την ανάκληση του πιστοποιητικού.
5. Η Λιμενική Αρχή επίσης διατηρεί το δικαίωμα να
ανακαλέσει το πιστοποιητικό εξαίρεσης από την πλοήγηση εφόσον μπορεί να αποδειχθεί αδυναμία εκτέλεσης
της ασφαλούς προσέγγισης ή έλλειψης των απαραίτητων δικαιολογητικών του κατόχου ή εφόσον ο κάτοχος
του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση παραβιάσει τους κανονισμούς Λιμένος και θέσει σε κίνδυνο
την ασφάλεια του εκάστοτε λιμένα.
6. Για την ανανέωση του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης
από την Πλοήγηση δεν απαιτείται εκ νέου η διενέργεια
γραπτών και πρακτικών εξετάσεων αλλά μόνο η προσκόμιση του παραβόλου, του πιστοποιητικού υγείας και
του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας, όπως αναλυτικά
περιγράφονται στο άρθρο 5 καθώς και των παραστατικών που τεκμηριώνουν ότι ο κάτοχος έχει ολοκληρώσει
τον αριθμό των τεσσάρων (04) αφιξαναχωρήσεων το
τελευταίο έτος και δεν έχει εμπλακεί σε ατύχημα κατά
τη χρήση του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση. Η διάρκεια της ανανέωσης θα είναι δύο (02) έτη.
Η ανανέωση του Πιστοποιητικού θα γίνεται πριν τη λήξη
έως και δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη λήξη αυτού. Μετά
την πάροδο των 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης του Πιστοποιητικού για τυχόν επανέκδοσή του θα
ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της έκδοσης νέου
πιστοποιητικού.
7. Με την έκδοση και χορήγηση του Πιστοποιητικού
Εξαίρεσης από την Πλοήγηση καταργείται η καταβολή
πλοηγικών δικαιωμάτων για το εκάστοτε πλοίο του οποίου ο Πλοίαρχος έχει λάβει Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από
την Πλοήγηση, εκτός της περιπτώσεως που ζητηθεί η
πρόσληψη πλοηγού.
8. Η έκδοση του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης δεν αναιρεί
το δικαίωμα του Πλοιάρχου ως προς την αίτηση παροχής
υπηρεσιών πλοήγησης, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, ως μόνου αρμοδίου επί του πλοίου
να εκτιμήσει τις συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας του
πλοίου του κατά την είσοδο/έξοδο και την διαδικασία
παραβολής και διέλευσης και δεν καταργεί την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων
ως προς τη χρήση ρυμουλκών.
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Άρθρο 7
Ειδοποιήσεις - Υποχρεώσεις
1. Στην αναγγελία κατάπλου αναγράφεται υποχρεωτικά η πρόθεση του Πλοιάρχου να κάνει χρήση του
Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση, το οποίο
υποβάλλεται συνημμένα. Πριν την άφιξη στο λιμένα και
οπωσδήποτε δύο (02) ώρες πριν, ο πλοίαρχος οφείλει να
ενημερώσει το VTS μέσω VHF ή ναυτικού πράκτορα, ή
άλλου ενδεικνυόμενου τεχνικού μέσου για τη χρήση του
Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση.
2. Θα πρέπει στη γέφυρα να βρίσκεται κι ένας Αξιωματικός Γέφυρας εκτός από τον πλοίαρχο κάτοχο του
Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση.
3. Το πλοίο θα σηκώνει λευκή σημαία η οποία θα τοποθετείται στον ιστό του πλοίου τρία (03) ναυτικά μίλια πριν
την είσοδο στο λιμάνι εφόσον γίνεται χρήση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση, για να αναγνωριστεί
ο πλοίαρχος ως κάτοχος αυτού.
Άρθρο 8
Εξαιρέσεις
1. Δεν θα γίνεται χρήση του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση κατά τη διάρκεια της νύχτας στις
περιπτώσεις που υφίστανται ειδικές απαγορεύσεις στην
αρμοδιότητα της οικείας Λιμενικής Αρχής, οι οποίες ανακοινώνονται με μέριμνα της οικείας Λιμενικής Αρχής.
2. Εφόσον επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες
μπορεί η Λιμενική Αρχή να μην δεχτεί τη χρήση του
Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση και να
διατάξει την πρόσληψη πλοηγού.
3. Το ίδιο δικαίωμα διατηρεί η Λιμενική Αρχή/VTS εφόσον υπάρχει αυξημένη κυκλοφορία.
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Άρθρο 9
Δυνατότητα προσθήκης πλοίου (sister ship) Προϋποθέσεις - Διαδικασία
1. Το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση ακολουθεί τον κάτοχό του και εκδίδεται για συγκεκριμένο
πλοίο και λιμάνι/προβλήτα.
2. Δύναται να προστίθεται και «αδελφό πλοίο» σε
Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση εφόσον
πρόκειται για πλοίο ιδίου τύπου και ανάλογων χαρακτηριστικών όσον αφορά το μήκος, το πλάτος και το
βύθισμα με απόκλιση όχι μεγαλύτερη του 10% των μεγεθών αυτών με το πλοίο για το οποίο έχει χορηγηθεί
το Πιστοποιητικό.
3. Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 2,
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής του άρθρου 4 κι
εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση από τον Πλοίαρχο πραγματοποιείται εγγραφή επί του υφιστάμενου Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από την Πλοήγηση. Δεν απαιτείται η
προσκόμιση περαιτέρω δικαιολογητικών ή η διενέργεια
εκ νέου εξετάσεων.
Άρθρο 10
1. Τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι (Υπόδειγμα
αίτησης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξαίρεσης από
την Πλοήγηση καθώς και Υπόδειγμα Πιστοποιητικού
Εξαίρεσης από την Πλοήγηση) αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος Κανονισμού.
2. Στο Παράρτημα ΙΙ το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος αποτυπώνεται η ύλη με τις Θεματικές Ενότητες από τις οποίες θα αντληθούν ερωτήσεις
για τις εξετάσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού
Εξαίρεσης από την Πλοήγηση.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ȰȻɈȸɇȸɇ ȳȻȰ ɍɃɆȸȳȸɇȸ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃɉ ȵɂȰȻɆȵɇȸɇ ȰɅɃ ɈȸɁ ɅȿɃȸȳȸɇȸ

ȁȚȝİȞȚțȒ ĮȡȤȒ _________________________________
Port authority__________________________________

ǹȓĲȘıȘ ȖȚĮ ȤȠȡȒȖȘıȘ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ǼȟĮȓȡİıȘȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȆȜȠȒȖȘıȘ/ Pilotage
Exemption application form

ȃȑĮ ĮȓĲȘıȘ/New application

ǹȞĮȞȑȦıȘ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ ȃȠ

ȈĲȠȚȤİȓĮ ĮȚĲȠȪȞĲȠȢ / Applicants details

ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ
FULL NAME

ǼĬȃǿȀȅȉǾȉǹ
NATIONALITY

ǹǻȉ / ǻǿǹǺǹȉǾȇǿȅ
ID / PASSPORT No

ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ / ȉȅȆȅȈ
īǼȃȃǾȈǾȈ
DATE / PLACE OF
BIRTH

STCW ǻǿȆȁȍȂǹ ȆȁȅǿǹȇȋȅȊ
ǹǯ Ǿǯ Ǻǯ ȉǹȄǾȈ
MASTER Aǯ OR Bǯ CLASS STCW
CERIFICATE

ǼǿǻǿȀȅȉǾȉǹ /
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ȁǾȄǾȈ
ǻǿȆȁȍȂǹȉȅȈ
LEVEL / EXPIRY DATE
OF CERTIFICATE

ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǵ ȊīǼǿǹȈ
(ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ȁǾȄǾȈ)
MEDICAL CERTIFICATE
(EXPIRY DATE)

ǹȇǿĬȂȅȈ ȀǿȃǾȉȅȊ
ȉǾȁǼĭȍȃȅȊ
MOBILE No

E-MAIL:

/Renewal of PEC No
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ȈĲȠȚȤİȓĮ ʌȜȠȓȠȣ / Vessel details
ȅȃȅȂǹ ȆȁȅǿȅȊ
VESSEL’S NAME
ȉȊȆȅȈ ȆȁȅǿȅȊ
TYPE OF VESSEL
«ǹǻǼȁĭȅ Ȇȁȅǿȅ»
SISTERSHIP
ȈǾȂǹǿǹ / ȁǿȂǼȃǹȈ
ȃǾȅȁȅīǾȈǾȈ
FLAG / PORT OF REGISTRY

GROSS TONAGE

MMSI

IMO

ȂǾȀȅȈ
LENGTH

ǼʌȚʌȜȑȠȞ ʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ / Further info
ȆǼȇǿȅȋǾ ǼȄǹǿȇǼȈǾȈ
PILOTAGE EXEMPTION AREA
/ LOCATION

īȁȍȈȈǹ ǼȄǼȉǹȈǾȈ
LANGUAGE OF EXAMINATION

ǺȊĬǿȈȂǹ
DRAUGHT
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ǼȆǿȈȊȃǹȆȉȅȃȉǹǿ / ATTACHED:

 ǻǿȆȁȍȂǹ STCW / CERTIFICATE STCW (ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ/ copy)
 ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀǵ ȊīǼǿǹȈ/ MEDICAL CERTIFICATE
 ǻǼȁȉǿȅ ȉǹȊȉǵȉǾȉǹȈ Ȓ ǻǿǹǺǹȉǾȇǿȅ Ȓ ȐȜȜȠ ȑȖȖȡĮĳȠ / ID or PASSPORT or other document (ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ /
copy)
 ǻȊȅ (02) ĭȍȉȅīȇǹĭǿǼȈ / TWO (02) PHOTOS
 ǹȆȅǻǼǿȀȉǿȀȅ ĬǹȁǹȈȈǿǹȈ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ / APPROVED SEAGOING SERVICE (ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ / copy)
 Ǽīīȇǹĭȅ ǼĬȃǿȀȅȉǾȉǹȈ ȆȁȅǿȅȊ/ VESSEL REGISTRY CERTIFICATE (ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ / copy)
 ǹȆȅǻǼǿȀȉǿȀǹ ǹĭǿȄȅǹȃǹȋȍȇǾȈǼȍȃ / PROOF OF ARRIVAL-DEPARTURE (ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ / copy)
ȆǹȇǹǺȅȁȅ (800€) / FEE (800€)

ǹȓĲȘıȘ ȝİ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ
ǹȓĲȘıȘ ȝȑıȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
ǼȐȞ Ș ĮȓĲȘıȘ įİȞ ĮʌȠıĲĮȜİȓ ȝȑıȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ, ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ Ș ĮțȩȜȠȣșȘ įȚİȪșȣȞıȘ …… (ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȁȚȝİȞȚțȒ ǹȡȤȒ)
If application is not send by e-mail, please use the following address …………….( …….. by the Port Authority)

_____________________________________________
(ĲȩʌȠȢ/ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
(place/date)

______________________________________
(ȣʌȠȖȡĮĳȒ/signature)

ȆĮȡİȜȒĳșȘ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ Ȼ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰ ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃɉ ȵɂȰȻɆȵɇȸɇ ȰɅɃ ɈȸɁ ɅȿɃȸȳȸɇȸ

ȵȿȿȸɁȻȾȸ ȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ
ɉɅɃɉɆȳȵȻɃ ɁȰɉɈȻȿȻȰɇ ȾȰȻ ɁȸɇȻɏɈȻȾȸɇ ɅɃȿȻɈȻȾȸɇ

ȿɿʅɸʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ_______________________________

ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ ȵɂȰȻɆȵɇȸɇ ɅȿɃȸȳȸɇȸɇ/ PILOTAGE EXEMPTION CERTIFICATE

ɀɸ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ɴɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʉ
This is to confirm that
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
Date of Birth:
Ȱʌɿɽ. Ɂɲʐʏɿʃʉʑ Ɍʐʄʄɲɷʀʉʐ:
Seaman’s Discharge Book No:
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ Ɂɲʐʏɿʃɼʎ Ȼʃɲʆʊʏɻʏɲʎ:
Certificate of Competency:

ɲʋʊʔɲʍɻ ɉɁȰɁɅ (ɌȵȾ
ȶʖɸɿ ʉʄʉʃʄɻʌʙʍɸɿ ɸʋɿʏʐʖʙʎ ʏɻʆ ɸʇɹʏɲʍɻ, ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɲʌ.
Ȳʚ…….), ʍʐʅʋɸʌɿʄɲʅɴɲʆʉʅɹʆɻʎ ʏɻʎ ʋʌɲʃʏɿʃɼʎ ɷʉʃɿʅɼʎ ɲʆɲʔʉʌɿʃɳ ʅɸ ʏɿʎ ɷɿɲɷɿʃɲʍʀɸʎ ʋʄʉɼɶɻʍɻʎ,
ʍʏʉ ʄɿʅɹʆɲ ……………….
Has completed in success the examination, as required by Ministerial Decision no.
(Gov.
Gazette B’ ……..), including practical test according to the pilotage procedures at the port of
….......................................
Ʉʆʉʅɲ Ʌʄʉʀʉʐ/ Vessel’s name:
«Ȱɷɸʄʔʊ» ʍʃɳʔʉʎ/ Sister ship:

ɇɻʅɲʀɲ-Ɂɻʉʄʊɶɿʉ/Flag-Registry:
MMSI:
ȻɀɃ:
ȳɿɲ ʏɻʆ ȿɿʅɸʆɿʃɼ Ȱʌʖɼ ……………
Port authority of.......................
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ȺȵɏɆȸɇȵȻɇ
(ENDORSEMENTS)
Ȳɸɴɲɿʙʆɸʏɲɿ ʊʏɿ ʏʉ ʋɲʌʊʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ɿʍʖʑɸɿ ɶɿɲ ʋɸʌʀʉɷʉ ɷʑʉ ɸʏʙʆ ɲʋʊ ʏɻʆ
ɻʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ʏɻʎ ʏɸʄɸʐʏɲʀɲʎ ɽɸʙʌɻʍɻʎ/
It is certified that this certificate is valid for a period of two years from the date of issue or
last endorsement date.

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ
ȺȵɏɆȸɇȸɇ
(DATE OF ENDORSEMENT)

ȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ ɀȵɍɆȻ ɈȸɁ
ɃɅɃȻȰ ȻɇɍɉȵȻ ɈɃ ɅȰɆɃɁ
ɅȻɇɈɃɅɃȻȸɈȻȾɃ
(THE VALIDITY OF THIS
ENDORSEMENT IS HEREBY
EXTENDED UNTIL)

ɃɁɃɀȰɈȵɅɏɁɉɀɃ &
ɉɅɃȳɆȰɌȸ ȰɆɀɃȴȻɃɉ
ɉɅȰȿȿȸȿɃɉ
ȺȵɏɆȸɇȸ/ɇɌɆȰȳȻȴȰ Ɉȸɇ
ȰɆɍȸɇ
(NAME & SIGNATURE OF DULY
AUTHORIZED OFFICIAL/OFFICIAL
STAMP)

Ɉʉ ʋɲʌʊʆ ʋɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ʐʋʊʃɸɿʏɲɿ ʍɸ ɽɸʙʌɻʍɻ ʃɳɽɸ ɷʑʉ ʖʌʊʆɿɲ ʍʑʅʔʘʆɲ ʅɸ ʏɻʆ ɲʌ.
ɲʋʊʔɲʍɻ ɉɁȰɁɅ (ɌȵȾ Ȳʚ ……….).
This certificate is subject to 2 yearly revalidation in accordance with Ministerial Decision no.
(Gov. Gazette B’ ………).
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ ȻȻ

ȺȵɀȰɈȻȾȵɇ ȵɁɃɈȸɈȵɇ
(ɲ) ȶʄɿʃɸʎ - ʋɻɷɳʄɿɲ - ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ɸʄʀʃʘʆ ʃɲɿ ʋɻɷɲʄʀʘʆ - ɸʆɹʌɶɸɿɲ ɲʐʏʙʆ - ʋʄɸʐʌɿʃʉʀ ɹʄɿʃɸʎ
ʃɲɿ ɳʄʄɲ ʍʐʍʏɼʅɲʏɲʙʍɸʘʎ - ʍʏʌʉʔɼ - ɸʋɿʏɳʖʐʆʍɻ ʃɲɿ ɸʋɿɴʌɳɷʐʆʍɻ - ʋɲʌɳɶʉʆʏɸʎ ʋʉʐ
ɸʋɻʌɸɳɺʉʐʆ ʏʉʐʎ ʖɸɿʌɿʍʅʉʑʎ (ɴʑɽɿʍʅɲ - ɷɿɲɶʘɶɼ -ʃʄʀʍɻ - ʏɲʖʑʏɻʏɲ - ɳʆɸʅʉʎ - ʌɸʑʅɲʏɲ ɲɴɲɽɼ ʑɷɲʏɲ - ʐɷʌʉɷʐʆɲʅɿʃɹʎ ɷʐʆɳʅɸɿʎ - ʍʏʌʉʔɼ ʍɸ ʋɸʌɿʉʌɿʍʅɹʆʉ ʖʙʌʉ -ɲɶʃʐʌʉɴʉʄʀɲ ʃɲɿ
ʋʌʉʍɷɹʍɸɿʎ - ʋɲʌɲɴʉʄɼ - ʋʌʐʅʆʉɷɹʏɻʍɻ - ʍʏʌʉʔɼ ɸʋ’ ɳɶʃʐʌɲ - ɸʐɽɹʏɻʍɻ - ʋʊʆʏɿʍɻ
ɲɶʃʐʌʙʆ - ʊʄɸʎ ʉɿ ʅɹɽʉɷʉɿ ʌʐʅʉʑʄʃɻʍɻʎ. ȿɸʋʏʉʅɸʌɼʎ ɶʆʙʍɻ ʏʉʐ ȴɿɸɽʆʉʑʎ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʑ
ʋʌʉʎ ɲʋʉʔʐɶɼ ʍʑɶʃʌʉʐʍɻʎ ʍʏɻ ɽɳʄɲʍʍɲ (ȴ.Ⱦ.Ȱ.ɇ) -BMS - BRM - BTM - ECDIS.
(ɴ) ȳɸʆɿʃʊʎ ʃɲɿ ȵɿɷɿʃʉʀ Ⱦɲʆʉʆɿʍʅʉʀ ȿɿʅɹʆɲ ʊʋʉʐ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȵʇɲʀʌɸʍɻʎ ɲʋʊ
ʏɻʆ Ʌʄʉɼɶɻʍɻ (ɸʀʍʋʄʉʐʎ ʃɲɿ ɹʃʋʄʉʐʎ - ʍɻʅɲʏʉʔʉʌɿʃʉʀ ʍʏɲɽʅʉʀ - ɲɶʃʐʌʉɴʉʄʀɲ,
ʋʌʐʅʆʉɷɹʏɻʍɻ, ʅɸɽʊʌʅɿʍɻ, ʌʐʅʉʐʄʃɳ ʃɲɿ ʌʐʅʉʐʄʃɼʍɸɿʎ, ɸɿɷɿʃɹʎ ɷɿɲʏɳʇɸɿʎ ʃʀʆɻʍɻʎ
ʋʄʉʀʘʆ).
(ɶ) Ȱʋʉʔɳʍɸɿʎ ʏɻʎ ȿɿʅɸʆɿʃɼʎ Ȱʌʖɼʎ ʊʋʉʐ ʖʉʌɻɶɸʀʏɲɿ ʏʉ Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊ ȵʇɲʀʌɸʍɻʎ ɲʋʊ ʏɻʆ
Ʌʄʉɼɶɻʍɻ ʋʉʐ ɲʔʉʌʉʑʆ ʏɻ ɽɲʄɳʍʍɿɲ ʃʐʃʄʉʔʉʌʀɲ (ʋ.ʖ. ɲʋɲɶʊʌɸʐʍɻ ɲɶʃʐʌʉɴʉʄʀɲʎ,
ʋɸʌɿʉʌɿʍʅʊʎ ʏɲʖʑʏɻʏɲʎ ʃ.ʏ.ʄ.).
(ɷ) Ȱɶɶɸʄʀɸʎ ɉɷʌʉɶʌɲʔɿʃɼʎ ɉʋɻʌɸʍʀɲʎ.
(ɸ) Ȳɲʍɿʃɹʎ ɶʆʙʍɸɿʎ ɶɿɲ ʏɻʆ ɲʆʏɿʅɸʏʙʋɿʍɻ ɹʃʏɲʃʏʘʆ ɲʆɲɶʃʙʆ.

Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει ένα (01) μήνα μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 19 Οκτωβρίου 2021
Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 5317/17.11.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02053171711210012*

