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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Αυγούστου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1870/107783
Τροποποίηση της αριθμ. 4270/139407/28.12.2017
απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΕ)
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, της 20.12.2013,
σ. 671), (ΕΕ) αριθμ. 2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L
138, της 25.5.2017, σ. 4) και (ΕΕ) αριθμ. 2017/892
της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 57),
σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα
Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των
Οπωροκηπευτικών» (Β’ 5/5.1.2018).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων
αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις»
(Α’ 135).
β) Του άρθρου 62 παρ. 2 περίπτ. α’ 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 (Α’ 78).
γ) Του άρθρου 37 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).
δ) 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).

Αρ. Φύλλου 3386

2. Τους κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του
Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487).
β) (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
«σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ)
αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000,
(ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).
γ) (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
«περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο
της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347,
20.12.2013, σ. 608).
δ) (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, «για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ.
922/72. (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001
και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου» (ΕΕ L 347,
20.12.2013, σ. 671).
ε) κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 της
Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών και τη συμπλήρωση του κανονισμού
(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά τις κυρώσεις που πρέπει να
επιβληθούν στους εν λόγω τομείς, καθώς και για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής
(ΕΕ) αριθμ. 543/2011» (ΕΕ L 138, 25.5.2017, σ. 4).
στ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2017/892 της Επιτροπής, της 13ης Μαρτίου 2017, «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών»(ΕΕ L 138, 25.5.2017, σ. 57).
ζ) εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 543/2011 της
Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους
τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημένων
οπωροκηπευτικών» (ΕΕ L 157, 15.6.2011, σ.1).
η) κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 907/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς,
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαριασμών, τις εγγυήσεις και τη χρήση του ευρώ» (ΕΕ L 255,
28.8.2014, σ.18).
3. Την αριθμ. 397/18235/16.2.2017 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης
των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Παραγωγών
(Ομ.Π.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β’ 601).
4. Την αριθμ. 11226/133908/30.11.2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο
Κόκκαλη» (Β’ 3903), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
638/128269/30.11.2017 όμοια απόφαση (Β’ 4250).
5. Το αριθμ. 48978/27.6.2018 έγγραφο του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποίηση της αριθμ.
4270/139407/28.12.2017 απόφασης
(Β’ 5/5.1.2018)
Η αριθμ. 4270/139407/28.12.2017 απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ)
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, της 20.12.2013, σ. 671), (ΕΕ) αριθμ.
2017/891 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της 25.5.2017, σ. 4)
και (ΕΕ) αριθμ. 2017/892 της Επιτροπής (ΕΕ L 138, της
25.5.2017, σ. 57), σχετικά με τα κριτήρια αναγνώρισης
Οργανώσεων Παραγωγών του τομέα των οπωροκηπευτικών και την Εθνική Στρατηγική για βιώσιμα Επιχειρησιακά Προγράμματα στον τομέα των Οπωροκηπευτικών»
(Β’ 5/5.1.2018), τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτ. 4 της παρ. Γ του
άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η τριμελής επιτροπή παραλαβής δράσεων της παρ. 2
του άρθρου 22 ελέγχει και επαληθεύει με διοικητικό και
επιτόπιο έλεγχο, τα οριζόμενα στα άρθρα 26 και 27 του
εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892».
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2. Το άρθρο 12 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Η αξία της παραγωγής που διατίθεται στο εμπόριο
υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 22 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891».
β) Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτ. β’ της περίπτ. 3.1.
της παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) τους στόχους του προγράμματος, λαμβανομένων
υπόψη των προοπτικών παραγωγής και των δυνατοτήτων διάθεσης, καθώς και εξήγηση του τρόπου με τον
οποίο το πρόγραμμα πρόκειται να συμβάλει στην εθνική
στρατηγική και είναι συνεπές με τους στόχους της, μεταξύ άλλων ως προς την ισορροπία μεταξύ των δραστηριοτήτων, όπως αυτή ορίζεται στην περίπτ. 7.4 της παρ. 7».
γ) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι ΟΠ μπορεί να προσκομίσουν μία μόνο προσφορά
σε σαφώς αιτιολογημένες περιπτώσεις ύπαρξης προγενέστερων, κατά την υποβολή της αίτησης, πολυετών
συμβάσεων ή ύπαρξης προγενέστερων ιδιωτικών συμφωνητικών (που λήγουν σε μεταγενέστερο έτος από το
έτος που αφορά την υλοποίηση) σχετικών με τις δράσεις.
Η επιλεξιμότητα των δράσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων κρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 31 του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891.».
3. Στην υποπαρ. Α της παρ. 2 του άρθρου 14 προστίθεται η περιπτ. δ. ως ακολούθως:
«δ. Ειδικά και κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017 στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και ελέγχου των
δαπανών για τις τροποποιήσεις των ΕΠ των ΟΠ οπωροκηπευτικών έτους 2017, οι δράσεις που περιλαμβάνονται
στις αποφάσεις τροποποίησης και υλοποιήθηκαν πριν
την έγκριση είναι επιλέξιμες για ενίσχυση.».
4. Το άρθρο 15 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η περίπτ. 2 της παρ. Α αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι εισηγήσεις και τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά της περίπτ. 1 κατατίθενται στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή
στη Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του
ΥΠΑΑΤ ή αποστέλλονται ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφορών και το εμπρόθεσμο της διαβίβασης κρίνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΥΠΑΑΤ ή την ημερομηνία της ταχυδρομικής
σήμανσης ή της απόδειξης της υπηρεσίας ταχυμεταφορών αντίστοιχα. Η Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και
Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή η Δ/νση Αξιοποίησης
και Τεχνολογίας Τροφίμων μπορεί κατά την αξιολόγηση
των υποβληθέντων εισηγήσεων να ζητά διευκρινίσεις
από τις αρμόδιες ΔΑΟΚ.».
β) Η περίπτ. 5 της παρ. Α τροποποιείται ως ακολούθως:
αα) Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτ. α’ αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. των επιχειρησιακών προγραμμάτων και ταμείων
του άρθρου 13 έως την 15η Δεκεμβρίου του έτους κατά
το οποίο γίνεται η υποβολή. Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους, αυτές οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, αλλά όχι αργότερα
από τις 20 Ιανουαρίου μετά την ημερομηνία υποβολής.
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Στην απόφαση έγκρισης μπορεί να προβλέπεται ότι οι
δαπάνες είναι επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του
έτους που έπεται της υποβολής (παρ. 2 του άρθρου 33
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891).».
ββ) Οι υποπερίπτ. β’και γ’ αντικαθίστανται ως εξής:
«β. των τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της παρ. 1 του άρθρου 14 έως την 15η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο γίνεται η υποβολή. Για
δεόντως αιτιολογημένους λόγους, αυτές οι αποφάσεις
μπορούν να λαμβάνονται μετά την εν λόγω ημερομηνία, αλλά όχι αργότερα από τις 20 Ιανουαρίου του έτους
που έπεται της υποβολής της αίτησης. Στην απόφαση
έγκρισης μπορεί να προβλέπεται ότι οι δαπάνες είναι
επιλέξιμες από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται
της υποβολής (παρ. 1 του άρθρου 34 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891).
γ. των τροποποιήσεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων της υποπαρ. Α της παρ. 2 του άρθρου 14 έως την
20η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της υποβολής της
αίτησης για τις τροποποιήσεις (παρ. 2 του άρθρου 34
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891).».
γγ) Το πρώτο εδάφιο της υποπερίπτ. δ’ αντικαθίσταται
ως εξής:
«δ. των επιχειρησιακών ταμείων της παρ. 4 του άρθρου
11 έως την 15η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο
γίνεται η υποβολή. Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους,
αυτές οι αποφάσεις μπορούν να λαμβάνονται μετά την
εν λόγω ημερομηνία, αλλά όχι αργότερα από τις 20 Ιανουαρίου του έτους που έπεται της υποβολής της αίτησης του επιχειρησιακού ταμείου.» (παρ. 2 του άρθρου 33
του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891).».
5. Το άρθρο 17 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Στην υπό στοιχείο 1 υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/
1986, η οποία συνοδεύει την αίτηση πληρωμής της περίπτ. «Εξόφληση (άρθρο 9 και 10 του Καν(ΕΕ)2017/892»
της παρ. 1, η φράση «Ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις
των καν(ΕΚ) 1234/07 και καν(ΕΚ) 1580/07 και της κοινής
υπουργικής απόφασης αριθμ. 266355/11-02-09 όπως
ισχύουν», αντικαθίσταται ως εξής:
«Ότι συμμορφώνεται με τις διατάξεις του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2017/891, του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2017/892 και της αριθμ.
4270/139407/28.12.2017 απόφασης.».
β) Στην υπό στοιχείο 6 αναλυτική κατάσταση δαπανών για κάθε δράση, η οποία συνοδεύει την αίτηση
πληρωμής της περίπτ. «Εξόφληση (άρθρο 9 και 10 του
Καν(ΕΕ)2017/892» της παρ. 1, το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται ως εξής:
«Η σφραγίδα αναφέρει ότι “Έχει επιδοτηθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 που αφορά
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στα επιχειρησιακά προγράμματα του τομέα των οπωροκηπευτικών”. ».
6. Η παρ. 2 του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ΔΑΟΚ διαβιβάζουν μέχρι τις 30 Μαΐου κάθε
έτους τις εκθέσεις των περίπτ. 1.2 και 1.3, επισυναπτόμενες στις εκθέσεις ελέγχου των επιτροπών παραλαβής
δράσεων της παρ. 2 του άρθρου 22, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με
ταυτόχρονη κοινοποίηση στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη Δ/νση
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτ. 1.β.1 της περίπτ.
1.β. της παρ. 1 του άρθρου 22 αντικαθίσταται ως εξής:
« Η επιτροπή συντάσσει σχετικές εκθέσεις ελέγχου και
τις διαβιβάζει το αργότερο μέχρι τις 30 Μαΐου του έτους
που έπεται του εξεταζόμενου στη Δ/νση Συστημάτων
Καλλιέργειας και Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ή στη
Δ/νση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠΑΑΤ με ταυτόχρονη κοινοποίηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικά
για το έτος 2018 η επιτροπή ολοκληρώνει και διαβιβάζει
τις σχετικές εκθέσεις ελέγχου το αργότερο μέχρι τις 30
Σεπτεμβρίου 2018.»
8. Το άρθρο 23 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ειδικά τα στοιχεία της περίπτ. στ’ της παρ. 2, καταχωρίζονται έως την 30η Μαΐου έκαστου έτους και αφορούν
τα στοιχεία των παραγωγών μελών των ΟΠ/ΕΟΠ οπωροκηπευτικών του προηγούμενου έτους από εκείνο της
καταχώρισης. Ειδικά για το έτος 2018 η καταχώριση των
στοιχείων της περίπτ. στ’ της παρ. 2 ολοκληρώνεται έως
την 30η Σεπτεμβρίου 2018.».
β) Μετά την παρ. 6 προστίθεται παρ. 7 ως εξής:
«7. Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του
«Μητρώου Οργανώσεων Παραγωγών οπωροκηπευτικών» (ΜΟΠΟ) για όλες τις ΟΠ/ΕΟΠ οπωροκηπευτικών
της χώρας με τη δυνατότητα πραγματοποίησης διασταυρωτικών ελέγχων με την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης και το
πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.».
Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2018
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3386/10.08.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02033861008180004*

