
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1484 
3η τροποποίηση της υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-

κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυ-

ξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) του Προ-

γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 

(Π.Α.Α. 2014-2020) Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Δι-

αχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Ε.Π.) 

Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περι-

φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρι-

κής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Δια-

χείρισης (Ε.Φ.Δ.) Πράξεων Π.Α.Α.» (Β’ 3447), όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 1776/23.05.2019 

(Β’ 1983) και την υπ’ αρ. 498/10.03.2022 (Β’ 1284) 

όμοιες αποφάσεις. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον 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 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ιδίως τα άρθρα 
13, 62, 63 και 65 αυτού.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133).

3. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
«Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις.» (Α’ 61) και ειδικότερα τις παρ. 19 και 20 του 
άρθρου 65.

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λει-
τουργεία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-

τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133) και ειδικότερα το άρθρο 13.

5. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87).

6. Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1303/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρω-
παϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπα-
ϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.) 
υπ’ αρ. 1083/2006 και ειδικά της παρ. 3 του άρθρου 34 
του Καν (Ε.Ε.) 1303/2013, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 272 του Καν. (Ε.Ε.) 2018/1046.

7. Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1305/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δε-
κεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του Κανονισμού (Ε.Κ.) 
υπ’ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

8. Τον Κανονισμό (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 2020/2220 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δε-
κεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μετα-
βατικών διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (Ε.Γ.Τ.Ε.) τα 
έτη 2021 και 2022 και για την τροποποίηση των κανονι-
σμών (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1305/2013, (Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1306/2013 και 
(Ε.Ε.) υπ’ αρ. 1307/2013 όσον αφορά τους πόρους και την 
εφαρμογή τους τα έτη 2021 και 2022 και του κανονισμού 
(E.E.) υπ’ αρ. 1308/2013 όσον αφορά τους πόρους και 
την κατανομή αυτής της στήριξης τα έτη 2021 και 2022.

9. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

11. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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12. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

16. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

17. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

18. Την υπό στοιχεία Υ22/17-06-2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12-05-2022 
απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 2357).

19. Την υπ’ αρ. 51875/07-05-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ-
πουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» 
(Β’ 1867).

20. Την υπ’ αρ. 6309/09-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιο Στύλιο» 
(Β’ 4190).

21. Την υπ’ αρ. 24944/20-09-2016 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, 
των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066).

22. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «θέσπιση δια-
δικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του 
Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-
2020”» (Β’ 1273).

23. Την υπ’ αρ. 849/26-04-2022 απόφαση του Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ορισμός 
Ομάδων Τοπικής δράσης ως Ενδιάμεσων Φορέων Δι-
αχείρισης (Ε.Φ.Δ.) Πράξεων του Π.Α.Α. 2014 - 2020 και 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε αυτές» (Β’ 2169).

24. Την υπό στοιχεία C (2014) 7801/29.10.2014 απόφα-
ση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την 
έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης της Ελλάδος.

25. Την υπό στοιχεία 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 Αγρο-
τικής Ανάπτυξης.

26. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-

κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) Α. Στις Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(Ε.Π.) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περι-
φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) 
Πράξεων ΠΑΑ» (Β’ 3447), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 1776/23-05-2019 (Β’ 1983) και την υπ’ αρ. 498/
10-03-2022 (Β’ 1284) όμοιες αποφάσεις, ως κατωτέρω:

1. Το άρθρο 1 του μέρους Α αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Φορέας στον οποίο εκχωρούνται αρμοδιότητες 
της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.

1. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης ΕΠ των Περιφερει-
ών αναλαμβάνουν, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης 
(ΕΦΔ), την άσκηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020 (εφεξής Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.), σύμφωνα με το άρ-
θρο 65 του ν. 4314/2014, για τα ακόλουθα υπομέτρα/
δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014- 
2020 (εφεξής Π.Α.Α.):

Υπομέτρο
/Δράση Τίτλος υπομέτρου/δράσης

4.3.1 Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων
4.3.2 Έργα Αναδασμών

4.3.3 Διάνοιξη και βελτίωση του δασικού 
οδικού δικτύου

4.3.4 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

16.1

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών 
ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης 
Καινοτομίας για την παραγωγικότητα 

και τη βιωσιμότητα της γεωργίας.

16.4

Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης 
συνεργασίας μεταξύ φορέων 

της αλυσίδας εφοδιασμού για τη 
δημιουργία και την ανάπτυξη των 
βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού 

και των τοπικών αγορών 
συμπεριλαμβανομένων των 

δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό 
επίπεδο.

19.2

Στήριξης υλοποίησης δράσεων των 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με 
πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών 

(CLLD/LEADER)

19.4 Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες 
και την εμψύχωση

Ειδικότερα:
- για τη δράση 4.3.1 εκχωρείται η αρμοδιότητα διαχεί-

ρισης για επενδύσεις έως 2,2 εκατ. €, εκτός των πράξεων 
που χρηματοδοτούνται με πόρους του μεταβατικού κα-
νονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 2020/2220·
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- για τη δράση 4.3.4 εκχωρείται η αρμοδιότητα δια-
χείρισης για όλες τις πράξεις, εκτός αυτών που χρημα-
τοδοτούνται με πόρους του μεταβατικού κανονισμού 
(Ε.Ε.) αριθ. 2020/2220·

- για το υπομέτρο 16.1 εκχωρείται η αρμοδιότητα για 
συνεργασίες που θα αναπτυχθούν και θα αφορούν σε 
προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας ή συνεργασίες φο-
ρέων εντός της συγκεκριμένης περιφέρειας·

- για το υπομέτρο 19.2 εκχωρείται η αρμοδιότητα δι-
αχείρισης για τις πράξεις στις οποίες δικαιούχος είναι το 
νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει την 
Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) ή μέλος του (εξαιρουμέ-
νης της οικείας Περιφέρειας), συμπεριλαμβανομένων 
των φορέων που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Δια-
χείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) ή στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο του εν λόγω νομικού προσώπου·

- σε κάθε περίπτωση εξαιρούνται οι ανειλημμένες υπο-
χρεώσεις του Π.Α.Α. 2007-2013.

2. Για τα ανωτέρω υπομέτρα/δράσεις και για τις πε-
ριπτώσεις που απαιτείται η έκδοση προσκλήσεων σε 
επίπεδο Περιφέρειας, οι Ε.Φ.Δ. ενημερώνονται από την 
Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α. για το διαθέσιμο προϋπολογισμό και τη δυ-
νατότητα έκδοσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέρο-
ντος προς τους δυνητικούς δικαιούχους, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
(Σ.Δ.Ε.) του Π.Α.Α.».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 2 του μέρους Α αντικαθίσταται 
ως εξής:

«5. Αναφορικά με το υπομέτρο 19.2:
- προβαίνουν στον έλεγχο της διαδικασίας έκδοσης 

προσκλήσεων από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.), 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Διαδικασία Ι.2.1 του 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και στο θεσμικό 
πλαίσιο του υπομέτρου·

- πραγματοποιούν τους διοικητικούς ελέγχους επιλε-
ξιμότητας και νομιμότητας των αιτήσεων στήριξης, που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο των ως άνω προσκλήσεων, 
σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο του υπομέτρου, για τις 
περιπτώσεις που η αίτηση στήριξης υποβάλλεται από 
το νομικό πρόσωπο (εταιρικό σχήμα) που έχει συστήσει 
την Ο.Τ.Δ. ή μέλος του (εξαιρουμένης της οικείας Περιφέ-

ρειας), συμπεριλαμβανομένων των φορέων που εκπρο-
σωπούνται στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος 
(Ε.Δ.Π.) και των φορέων που εκπροσωπούνται στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του εν λόγω νομικού προσώπου·

- εισηγούνται στον οικείο Περιφερειάρχη τυχόν τροπο-
ποιήσεις ή ανακλήσεις της ως άνω απόφασης ένταξης, 
σύμφωνα, κατά περίπτωση, με τις Διαδικασίες Ι.2.5, Ι.2.6 
του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου και στο θεσμικό 
πλαίσιο του υπομέτρου.».

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 2545/17-10-2016 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Δι-
αχείρισης (Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(Ε.Π.) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περι-
φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.) 
Πράξεων ΠΑΑ» (Β’ 3447), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 1776/23-05-2019 (Β’ 1983) και την υπ’ αρ. 498/
10-03-2022 (Β’ 1284) όμοιες αποφάσεις.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της, αφορά 
στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και καταρ-
γείται, τροποποιείται και συμπληρώνεται με όμοια 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιουνίου 2022

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αναπληρωτής
Ανάπτυξης  Υπουργός
και Επενδύσεων Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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 ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, 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 Τμή-

μα 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) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες 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 Εθνι-
κό 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, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

*02034550407220004*
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