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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έκτη (6η) τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/
28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) «Καθορισμός πλαισίου
εφαρμογής του Μέτρου 11 ”Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει.

2

Δημιουργία Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1035/114495
(1)
Έκτη (6η) τροποποίηση της με αριθ. 2848/145689/
28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 ”Βιολογικές καλλιέργειες” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Τον ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «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 297 Α΄) και άλλες διατάξεις», όπως
κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 παρ. 2.
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2. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ 200/Α΄/1998)
«Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων, Οργανισμοί Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και Θέσεων προσωπικού
στο Yπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης
Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιημένος ισχύει.
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α΄/2017).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την υπ’ αριθμ. 282966/9.7.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (ΦΕΚ 125/Β΄/2007).
7. Την υπ’ αριθμ. 126829/EΥΘΥ1217/2015 (ΦΕΚ 2784
Β/21-12-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από
πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν.
4314/2014».
8. Την υπ’ αριθμ. 281255/06.05.2008 απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την
επωνυμία ”Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(ΟΠΕΚΕΠΕ)”» (ΦΕΚ 794/Β΄/2008).
9. Το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α΄/
26.4.2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής
οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».
10. Την υπ’ αριθμ. 104/7056/21.01.2015 (ΦΕΚ 147/
Β΄/22.01.2015) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
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Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές διοικητικά
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ' εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.
(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου», όπως τροποποιημένη ισχύει.
11. Την υπ’ αριθμ. 245090/31.01.2006 απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Καν.
(ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου περί του βιολογικού
τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και στα είδη
διατροφής ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ 157/
Β΄/10.02.2006).
12. Την αριθμ. 243/14.01.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή» (Β΄ 36).
13. Την αριθ. 2848/145689/28.12.2016 απόφαση
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός πλαισίου
εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 20142020» (ΦΕΚ Β΄ 4310/30.12.2016), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
2. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/
20.12.2013).
4. Τον Καν.(ΕΕ) αριθ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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
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Συμβουλίου και των κανονισμών (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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
5. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 της
Επιτροπής για τη συμπλήρωση 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) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 227/31.07.2014).
6. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθ. 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/
31.07.2014).
7. Τον εκτελεστικό 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 (ΕΕ L 227/31.07.2014).
8. Τον κατ' εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 640/2014 της
Επιτροπής 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 και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΕΕ L 181/20.06.2014).
9. Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου «για
τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91» του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου
2007, όπως κάθε φορά ισχύει, (ΕΕ L 189/20.07.2007).
10. Τον Καν.(ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής «σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων»,
(ΕΕ L 250/18.09.2008).
11. Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11.12.2015 εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Γ. Την υπ’ αριθμ. 1065/19.04.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα
Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε
φορά.
Δ. Την υπ’ αριθμ. 1725/15.07.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την εκχώ-
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ρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
(ΕΥΔ ΠΑΑ), στη Διεύθυνση Συστημάτων ποιότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ
(ΦΕΚ 2386/τ.Β΄/03.08.2016).
Ε. Την υπ’ αριθμ. 24944/20.09.2016 κοινή υπουργική
απόφαση «Αναδιοργάνωση των Ειδικών Υπηρεσιών
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020»
(ΦΕΚ 3066/Β΄/26.09.2016).
ΣΤ. Την υπ' αριθ 1052/31.03.2020 (αριθ. πρωτ. 860/
94431/01.04.2020 εισερχ. στο ΥπΑΑΤ) σύμφωνη γνώμη
της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.
Ζ. Την υπ' αριθ 22814/01.04.2020 (863/94725/
01.04.2020 εισερχ. στο ΥπΑΑΤ) σύμφωνη γνώμη του
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουν:
Άρθρο 1
Στην παράγραφο Ε του άρθρου 8 της με αριθ. 2848/
145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η
περίπτωση 9: “Οι δικαιούχοι του υπομέτρου 11.1 δεσμεύονται να καταρτιστούν στις βιολογικές καλλιεργητικές
πρακτικές και μεθόδους μέσω του Μέτρου 01 «Δράσεις
μετάδοσης γνώσεων και ενημέρωσης» του ΠΑΑ 20142020, κατά τη διάρκεια της τριετούς δέσμευσης.
Η δέσμευση αυτή δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:
α) ο δικαιούχος συμμετέχει και στο υπομέτρο 11.2 και
β) ο δικαιούχος είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ σχολών Γεωτεχνικής κατεύθυνσης”, διαγράφεται.
Άρθρο 2
Στην παράγραφο ΣΤ του άρθρου 17 της με αριθ. 2848/
145689/28.12.2016 απόφασης του Υπουργού και του
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
η περίπτωση η): “Στις περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι
του υπομέτρου 11.1 που είναι υπόχρεοι να καταρτιστούν
στις βιολογικές καλλιεργητικές πρακτικές και μεθόδους
δεν προσέλθουν ή δεν ολοκληρώσουν την εκπαίδευση
τους με δική τους ευθύνη, αποβάλλονται οριστικά από
τη δράση/-εις και επιστρέφουν τις μέχρι τότε καταβληθείσες ενισχύσεις προσαυξημένες με τους νόμιμους τόκους”, διαγράφεται.
Άρθρο 3
Τελικές Διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. 2848/145689/28.12.2016
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄), όπως
έχει τροποποιηθεί.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Ι

Αριθμ. απόφ. 474/2.13.ακ./07.05.2020
(2)
Δημιουργία Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2, περ. β΄ του ν. 2552/
1997 (ΦΕΚ Α΄ 266).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
4. Την υπ’ αριθ. 140286/Ζ1/2019 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ 721/τ. ΥΟΔΔ/11.09.2019).
5. Το πρακτικό της με αριθμό 196/14.02.2020 συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
6. Το πρακτικό της με αριθμό 474/07.05.2020 συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
7. Την υπ’ αριθμ. 519/05.02.2014 έκθεση εξωτερικής
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Θετικών
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Τη δημιουργία Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:
Τίτλος της ΕΘΕ: «Προγραμματισμός» (6 ECTS).
Η ΕΘΕ «Προγραμματισμός» ολοκληρώνεται σε έναν
εργαστηριακό κύκλο διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 11 Μαΐου 2020
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1900/18.05.2020

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.
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