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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
3 Ιουνίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 901/129960
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/2017
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4739), «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη
για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που
αποσκοπούν στην άμβλυνση των επιπτώσεων
των πιθανών φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής
που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και
καταστροφικά συμβάντα και ανάληψη κατάλληλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ)
2014-2020».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Του ν. 1790/1988 (Α’ 134), όπως ισχύει.
2. Του ν. 2342/1995 (Α’ 208) «Ενεργητική προστασία της
γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
3. Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 (Α’ 200)
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.
4. Του ν. 3874/2010 (Α’ 151) «Μητρώο Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων», όπως τροποποιήθηκε
με τα άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και του
άρθρου 65 του ν. 4389 (Α’ 94), όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Του ν. 3877/2010 (Α’ 160) και ειδικότερα τις διατάξεις
του άρθρου 1, όπως ισχύει.
6. Του ν. 4015/2011 (ΦΕΚ Α’ 210) «Θεσμικό πλαίσιο για
τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - οργάνωση της εποπτείας του κράτους».
7. Του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτω-

Αρ. Φύλλου 2140

ση 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.
8. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
9. Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού» (Α’ 114).
10. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Της υπ’ αρ. 282966/9-7-2007 κοινής απόφασης 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» (Β’ 125).
12. Της υπ’ αρ. 281255/06-05-2008 απόφασης 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)» (Β’ 794).
13. Της υπ’ αρ. 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» (Β’ 2538).
14. Της υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινής υπουργικής
απόφασης «Αναδιοργάνωση των Ειδικών Υπηρεσιών του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066).
15. Της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής 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.
16. Της υπ’ αρ. 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» (Β’ 1273), όπως
ισχύει κάθε φορά.
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17. Της υπ’ αρ. 2323/2016 (Β’ 3290) απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020
(ΠΑΑ) στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ως ενδιάμεσου φορέα Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ» όπως
ισχύει κάθε φορά.
18. Της υπ’ αρ. 3189/129898 απόφασης του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4739) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη
για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν
στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών
καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και
των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που
έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά
συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
19. Της υπ’ αρ. 1378/24-04-2019 απόφασης του Γ.Γ.
Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
«απόφαση 13ης Γραπτής διαδικασίας για την τροποποίηση των κριτηρίων επιλογής του Υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) και
την ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης για την
Πρόταση 5ης τροποποίησης του ΠΑΑ».
Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και 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) αριθμ. 1083/2006 (ΕΕ L 347/20.12.13).
2. Του Κανονισμού (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) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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) αριθμ. 352/1978, (ΕΚ) αριθμ. 165/1994,
(ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ.
1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).
4. Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
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Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη
θέσπιση μεταβατικών διατάξεων. (ΕΕ L 227/31.7.2014).
5. Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 808/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) (EE L 227/31.07.2014).
6. Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 809/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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).
7. Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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, (EE L 181/20.06.2014).
8. Της υπ’ αρ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, για την έγκριση του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 20142020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Γ.
1. Το υπ’ αρ. πρωτ. 395/13-2-2020 έγγραφο της ΕΥΔΠΑΑ για τη σύμφωνη γνώμη της.
2. Το υπ’ αρ. πρωτ. 12057/7-2-2020 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη σύμφωνη γνώμη του.
3. Την υπ’ αρ. 34/12-5-2020 (ΑΔΑ: 69ΤΔ46ΨΧΞ5-ΞΚΨ)
απόφαση έγκρισης του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α. σχεδίου υπουργικής απόφασης με θέμα Τροποποίηση της αριθμ.
3189/129898 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 4739).
4. Το υπ’ αρ. πρωτ. 4530/20-05-2020 έγγραφο του ΕΛΓΑ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Η υπ’ αρ. 3189/129898/2017 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που δημοσιεύθηκε στο (Β’ 4739), «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής
του Υπομέτρου 5.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των
επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των
αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφικών συμβάντων» του Μέτρου 5 «Αποκατάσταση του
δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από
φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα
και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
(ΠΑΑ) 2014-2020», όπως διορθώθηκε με την υπ’ αρ. 222/
18710/2-2-2018 (Β’ 653) και τροποποιήθηκε με την
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αριθμ. 1416/138507/2-7-2019 (Β’ 2717) απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τροποποιείται ως ακολούθως:
Άρθρο 6
Κριτήρια επιλεξιμότητας
και επιλογής των δικαιούχων
α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα συλλογικά σχήματα γεωργών είναι επιλέξιμα για στήριξη
αποκλειστικά και μόνο για την υλοποίηση συλλογικών
επενδύσεων. Συλλογικές επενδύσεις, είναι οι επενδύσεις
που υλοποιούνται προς όφελος του ίδιου του συλλογικού σχήματος ή περισσοτέρων γεωργικών εκμεταλλεύσεων των οποίων οι κάτοχοι είναι μέλη του συλλογικού
σχήματος.»
β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον καθορισμό των κριτηρίων βαθμολόγησης των
αιτήσεων στήριξης της δράσης 5.1 έχουν θεσπισθεί οι
παρακάτω αρχές κριτηρίων:
i) Συχνότητα των φυσικών φαινομένων, δυσμενών
καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων,
με προτεραιότητα στις περιοχές, όπου παρατηρείται
συστημικός κίνδυνος.
ii) Αξία του παραγόμενου προϊόντος, με προτεραιότητα στις μεγαλύτερες αξίες παραγωγής.
iii) Ιδιότητα επαγγελματία αγρότη, όπως αυτός ορίζεται από την εθνική νομοθεσία.
iv) Συλλογικότητα των επενδύσεων πρόληψης σε μια
δεδομένη περιοχή.
v) Οικονομικά κριτήρια, με προτεραιότητα στους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα (δεν εφαρμόζεται
σε συλλογικούς φορείς).
vi) Αγρότες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
vii) Καλλιέργειες με τον χαρακτηρισμό ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη) ή προϊόν Πιστοποιημένης
Βιολογικής παραγωγής.
viii) Δικαιούχοι των μέτρων 112 (ΠΑΑ 2007-2013) και
Μ6.1 (ΠΑΑ 2014-2020).
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γ) Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
Τα κριτήρια και η μεθοδολογία της βαθμολόγησης θα
καθοριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Άρθρο 13
Όργανα διοικητικού ελέγχου αιτήσεων στήριξης
α) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Η Γνωμοδοτική Επιτροπή είναι 3μελής, αποτελείται από
υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α και συστήνεται με απόφαση
του Προέδρου του ΕΛ.Γ.Α. Η Επιτροπή υποστηρίζεται
γραμματειακά από τον ΕΛ.Γ.Α. Με ίδια ή όμοια απόφαση
καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη συγκρότηση και τη λειτουργία της.»
β) Στο άρθρο 13 προστίθεται παράγραφος 7: «Οι αξιολογητές της παραγράφου 1 ολοκληρώνουν τη διαδικασία διοικητικού ελέγχου μέσω του ΠΣΚΕ, εκτυπώνουν το
έντυπο αξιολόγησης αίτησης στήριξης, το υπογράφουν,
και αποστέλλουν στην αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή
το αντίγραφο του φυσικού φακέλου μαζί με αντίγραφο
του εντύπου αξιολόγησης αίτησης στήριξης. Με ευθύνη
του αξιολογητή ενημερώνεται ο πρωτότυπος φάκελος με
τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια
της αξιολόγησης μαζί με το έντυπο αξιολόγησης αίτησης
στήριξης. Με αντίγραφα των εγγράφων αυτών ενημερώνεται και ο φάκελος που αποστέλλεται στη γνωμοδοτική επιτροπή. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων
ισχύουν αναλογικά και για τις γνωμοδοτικές επιτροπές.»
Άρθρο 26
Γενικές διατάξεις
β) Στο άρθρο 26 προστίθεται παράγραφος 8: «Οι χρονικές αναφορές σε προθεσμίες της παρούσης αναφέρονται σε ημερολογιακές ημέρες.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 28 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2140/03.06.2020

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.

*02021400306200004*

