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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3828
4η τροποποίηση της 800/16-1-2015 απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β΄ 128)
«Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007 - 2013»
όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α) Τις εθνικές διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
2. Του π.δ 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Α' 114).
3. Του π.δ 97/8-9-2017, «Οργανισμός Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α' 138).
4. Του π.δ 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α' 160).
5. Του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)», και ειδικότερα τα
άρθρα 13-29 (ΦΕΚ Α' 200), όπως τροποποιημένος ισχύει.
6. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως κάθε φορά ισχύει και
ειδικότερα το άρθρο 69 παρ. 2 (ΦΕΚ Α' 265).
7. Της αριθ. 282966/9-7-2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας
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πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των
ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ Β' 125).
8. Της αριθ. 4941/07-11-2011 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους,
στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδος 2007 - 2013» (ΦΕΚ Β' 2538).
9. Της αριθ. 800/16-01-2015 κοινής απόφασης των
Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221 ’’Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών’’ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007 - 2013» (ΦΕΚ Β' 128), όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθ. 27640/21-12-2015 (ΦΕΚ Β'
2800), 103/4-1-2017 (ΦΕΚ Β' 104) και 12076/2-11-2017
(ΦΕΚ Β' 3961), και όπως ισχύει κάθε φορά.
10. Της αριθ. 1065/19-04-2016 απόφασης του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 3417/22-12-2016 (ΦΕΚ Β΄ 4222) και
3485/8-11-2018 (ΦΕΚ Β΄ 5091), όμοιες αποφάσεις και
όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Της αριθ. 24944/20-09-2016 κοινής υπουργικής
απόφασης «Αναδιοργάνωση των Ειδικών Υπηρεσιών
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020»
(ΦΕΚ Β' 3066), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 927/
21-3-2018 (ΦΕΚ Β' 1116) και όπως ισχύει κάθε φορά.
12. Της αριθ. 3030/08-04-2016 απόφασης του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων
πράξεων του Μέτρου 221 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο
Μέτρο 08 (Υπομέτρο 8.1) του ΠΑΑ 2014 -2020» (ΑΔΑ:
7ΜΒΙ4653ΠΓ-6Δ8), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ.
1460/20-2-2018 (ΑΔΑ: ΩΨ4Ο4653ΠΓ-ΝΛΡ) απόφαση του
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων.
Β) Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Του Καν.(ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
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νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 (ΕΕ
L 347, 20.12.2013, σ. 320), όπως ισχύει.
2. Του Καν.(ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 1698/2005 του
Συμβουλίου (ΕΕ L. 347, 20.12.2013, σ. 487), όπως ισχύει.
3. Του Καν.(ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 352/78, (ΕΚ)
αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ)
αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου
(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως ισχύει.
4. Του Καν.(ΕΕ) αριθ. 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) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013,
σ. 608), όπως ισχύει.
5. Του Καν.(ΕΕ) 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή
τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανονισμών η) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά
το έτος 2014 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 865), όπως ισχύει.
6. Του Κατ' εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και
την πολλαπλή συμμόρφωση που καταργεί τον Καν. (ΕΚ)
1122/2009 της Επιτροπής και τον Καν. (ΕΚ) 65/2011 της
Επιτροπής (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 48).
7. Του Κατ' εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 807/2014 της
Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της
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αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση
μεταβατικών διατάξεων (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).
8. Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) 808/2014 της Επιτροπής,
της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227,
31.7.2014, σ. 18).
9. Του Εκτελεστικού Καν. (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση (EEL 227, 31.7.2014, σ. 69).
10. Της αριθ. C(2015) final 9170/11-12-2015 Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για την
περίοδο προγραμματισμού 2014 - 2020 για στήριξη από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης,
όπως κάθε φορά ισχύει.
11. Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20142020 (CCI 2014GR06RDNP001).
Γ) Την αριθ. 39746/9-5-2019 σύμφωνη γνώμη του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Δ) Την αριθ. 1617/13-5-2019 σύμφωνη γνώμη της
Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.
Ε) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας είναι η 4η τροποποίηση της
αριθ. 800/16.1.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
(ΦΕΚ Β΄ 128) «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Μέτρου 221
«Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007 - 2013», προκειμένου
να περιληφθούν ρυθμίσεις σχετικά με την αποτελεσματικότερη διαχείριση του Μέτρου.
Άρθρο 2
1. Ο τίτλος της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 9 της αριθ.
800/16.1.2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'
128), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 της
αριθ. 103/4-1-2017 (ΦΕΚ Β' 104) υπουργικής απόφασης,
αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«ΣΤ Μη συμμόρφωση με τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τις
δεσμεύσεις ή άλλες υποχρεώσεις σε επίπεδο επένδυσης»
2. Τα σημεία ββ και ε της παραγράφου ΣΤ του άρθρου
9 της αριθ. 800/16.1.2015 κοινής υπουργικής απόφασης
(ΦΕΚ Β' 128), όπως αυτά αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 4 της αριθ. 103/4-1-2017 (ΦΕΚ Β' 104) υπουργικής
απόφασης, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
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«ββ. Σε περίπτωση που σε αγροτεμάχιο/α της επένδυσης, μετά το έβδομο έτος εφαρμογής και μέχρι την λήξη
των δεσμεύσεων της επένδυσης, ο αριθμός των φυτών
είναι μικρότερος από εβδομήντα (70) φυτά το στρέμμα,
για τις φυτείες στις οποίες προβλέπονταν φύτευση με
160 ή 250 φυτά το στρέμμα και μικρότερος από είκοσι
(20) φυτά το στρέμμα, για τις φυτείες των ευγενών πλατύφυλλων και λοιπών ειδών, στις οποίες προβλέπονταν
φύτευση με 28 φυτά το στρέμμα, το αγροτεμάχιο απεντάσσεται από το μέτρο και ο δικαιούχος υποχρεούται
να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα παρακάτω ποσά:
ββ-α. Εφόσον η διαπίστωση της παραπάνω παράβασης γίνει έως και το δέκατο τρίτο (13) έτος εφαρμογής
των δεσμεύσεων, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το
έτος διαπίστωσης και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 50% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια
εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη για
το/τα εν λόγω αγροτεμάχιο/α, προσαυξημένο με τους
νόμιμους τόκους.
ββ-β. Εφόσον η διαπίστωση της παραπάνω παράβασης γίνει από το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος εφαρμογής
των δεσμεύσεων και έπειτα, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση για το έτος της διαπίστωσης και επιστρέφεται
ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 25% της συνολικής
ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε
τα προηγούμενα έτη, για το/τα εν λόγω αγροτεμάχιο/α,
προσαυξημένο με τους νόμιμους τόκους,
Στην περίπτωση που η απένταξη αγροτεμαχίου/ων
λόγω μη τήρησης της ελάχιστης πυκνότητας φύτευσης
οδηγεί σε μείωση της συνολικής έκτασης της επένδυσης
κάτω από το ελάχιστο όριο των 2 στρεμμάτων για τις
επενδύσεις που εντάχθηκαν σύμφωνα με το καθεστώς
του Καν. 2080/1992 ή κάτω από το ελάχιστο όριο των
3 στρεμμάτων για τους δικαιούχους που εντάχθηκαν
σύμφωνα με το καθεστώς του Καν. 1257/1999, τότε απεντάσσεται το σύνολο της επένδυσης και κατ' εξαίρεση
των όσων προβλέπονται στο σημείο α της παρούσας
παραγράφου, επιβάλλονται οι κυρώσεις των σημείων
ββ-α και ββ-β κατά περίπτωση, ανάλογα με το έτος διαπίστωσης.»
«ε. Διακοπή των δεσμεύσεων που απορρέουν από την
απόφαση έγκρισης (Μονομερής Διακοπή)
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Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διακόψει μονομερώς
την εφαρμογή των δεσμεύσεων, πριν τη λήξη του προβλεπόμενου χρόνου παραμονής στο μέτρο βάσει της
απόφασης έγκρισης επένδυσης, χωρίς να συντρέχουν
λόγοι ανωτέρας βίας, υποβάλλοντας στον φορέα υλοποίησης του μέτρου αίτημα οικειοθελούς αποχώρησης
(μονομερούς διακοπής), η επένδυση απεντάσσεται και ο
δικαιούχος υποχρεούται να επιστρέψει ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα τα πιο κάτω ποσά:
εα. Εφόσον το αίτημα οικειοθελούς αποχώρησης λαμβάνει χώρα έως και το δέκατο τρίτο (13ο) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων, δεν χορηγείται καμία ενίσχυση
για το έτος διακοπής και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως
καταβληθέν το 20% της συνολικής ενίσχυσης για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα
έτη για την εν λόγω επένδυση, προσαυξημένο με τους
νόμιμους τόκους.
εβ. Εφόσον το αίτημα οικειοθελούς αποχώρησης λαμβάνει χώρα από το δέκατο τέταρτο (14ο) έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων και έπειτα, δεν χορηγείται καμία
ενίσχυση για το έτος διακοπής και επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν το 10% της συνολικής ενίσχυσης
για απώλεια εισοδήματος που χορηγήθηκε τα προηγούμενα έτη για την εν λόγω επένδυση, προσαυξημένο με
τους νόμιμους τόκους.»
Άρθρο 3
Τελικές διατάξεις
1. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 800/16-1-2015 κοινή
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 128), όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. 27640/21-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 2800), 103/4-1-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β' 104) και 12076/2-11-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ Β' 3961) αποφάσεις.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2085/04.06.2019

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.

*02020850406190004*

