
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού 
οργάνου με αντικείμενο την Παρακολούθηση και 
Παραλαβή Υλικών και Εργασιών του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2 Αποδοχή πρότασης δωρεάς χρώματος Lustracryl 
white (225 kgr) και αστάρι νερού (70 Itr) από την 
εταιρεία «WILCKENS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 
ΑΕΒΤΕ» για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.

3 Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 Πρόσκλη-
σης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 
προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επεν-
δύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπο-
μέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 
εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επεν-
δύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότη-
τα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλοποίη-
ση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» 
(ΦΕΚ 4543 Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/2/οικ.19042 (1)
Σύσταση - συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικού 

οργάνου με αντικείμενο την Παρακολούθηση και 

Παραλαβή Υλικών και Εργασιών του Υπουργείου 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 221 του Γ’ μέρους του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

β) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) «Διαχείριση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθ-
μίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει,

γ) των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατά-
ξεις», όπως ισχύουν,

δ) των άρθρων 54 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα»,

ε) του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/04.11.2016) «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,... 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης ...Δικτύων»,

στ) του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α’/05.11.2016) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών»,

ζ) του π.δ. 133/2017 (ΦΕΚ 161/Α’/30.10.2017) «Οργα-
νισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

2. Την αριθμ. ΔΙΔΥ/Φ.1.2/οικ.11523/23.03.2018 
(ΦΕΚ  1164/Β’/29.03.2018) υπουργική απόφαση «Με-
ταβίβαση δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουρ-
γού”στον Γενικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους 
των Οργανικών Μονάδων των υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης».

3. Την ανάγκη συγκρότησης μόνιμης Επιτροπής για 
την παραλαβή Υλικών και Εργασιών του Τμήματος Προ-
μηθειών, της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και 
Διαχείρισης Υλικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης.

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

Α.1 Συστήνουμε στο Υπουργείο Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης τριμελές (3μελές) γνωμοδοτικό όργανο 
(Επιτροπή) παρακολούθησης και παραλαβής Υλικών και 
Εργασιών.

Η Επιτροπή συγκροτείται από υπαλλήλους που υπηρε-
τούν στο Υπουργείο, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. 
Ειδικότερα, ο Πρόεδρος και ένα από τα Μέλη της Επιτρο-
πής, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται υπάλληλοι 
κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, TE ή ΔΕ, εκ των 
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οποίων ο ένας του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής, 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, του Υπουργείου Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης.

Γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, 
ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου.

2. Έργο της Επιτροπής είναι η παρακολούθηση, η ποι-
οτική και ποσοτική παραλαβή των πάσης φύσεως προ-
μηθευόμενων υλικών, αναλώσιμων ή μη, και εργασιών. 
Η Επιτροπή εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής 
του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας 
σε λειτουργικούς ή επιχειρησιακούς ελέγχους του προς 
παραλαβή αντικειμένου, εφόσον αυτό προβλέπεται από 
τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση 
όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των 
επιβεβλημένων μέτρων σε περίπτωση μη τήρησης των 
ως άνω όρων.

3. Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού 
ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών 
οργάνων.

Β. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ετήσια και 
αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης 
ορισμού των μελών της.

Γ. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την 02.06.2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Μαΐου 2018

Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ   

Ι

(2)
 Αποδοχή πρότασης δωρεάς χρώματος Lustracryl 

white (225 kgr) και αστάρι νερού (70 Itr) από την 

εταιρεία «WILCKENS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 

ΑΕΒΤΕ» για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά. 

 Με την 2824.76/39261/2018/25 Μαΐου 2018 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
3 του ν. 4182/2013, όπως αναδιατυπώθηκαν με το άρ-
θρο 32 του ν. 4223/2013, τις διατάξεις του άρθρου 28 
του ν. 4484/2017 καθώς επίσης και αυτές των άρθρων 
496-512 του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή η από 
16-02-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας 
«WILCKENS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕΒΤΕ», χρώμα-
τος Lustracryl white (225 kgr) και αστάρι νερού (70 Itr) 
για το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, συνολικής αξί-
ας πεντακοσίων πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών 
(505,70€). 

 Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ   

 Αριθμ. 4251 (3)
Τροποποίηση της 13849/14-12-2017 Πρόσκλη-

σης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή 

προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επεν-

δύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπο-

μέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές 

εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.1 «Υλοποίηση επεν-

δύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικό-

τητα της εκμετάλλευσης» και Δράση 4.1.3 «Υλο-

ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση 

ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλο-

ντος» (ΦΕΚ 4543 Β’). 

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 A’) «Α) Για τη διαχείριση, 

τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβά-
σεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίη-
ση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297) και άλλες διατάξεις», 
όπως κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, 
παρ. 2.

2. Την αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β’) απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με 
θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρι-
σης και Ελέγχου του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη 
της Ελλάδας 2014-2020”», όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Την αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β’) κοινή 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσί-
ας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Α. Στις Ειδικές 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 
(ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές Διευθύνσεις Περι-
φερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των 
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) 
Πράξεων ΠΑΑ», όπως ισχύει κάθε φορά.

4. Την αριθμ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β’) απόφα-
ση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για τον «Καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 
4.1.1 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην 
ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης” και 4.1.3 “Υλο-
ποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ 
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος” του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλά-
δας 2014-2020», όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Την αριθμ. 2347/04-08-2017 απόφαση γραπτής δια-
δικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 
(ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά κριτήρια 
της δράσης 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλ-
λουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».
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6. Την αριθμ. 3487/21-11-2017 απόφαση γραπτής 
διαδικασίας της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (ΠΑΑ 2014-2020) όσον αφορά τα βαθμολογικά 
κριτήρια της δράσης 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που 
συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία 
του περιβάλλοντος».

7. Την αριθμ. 1557/18-05-2018 σύμφωνη γνώμη της 
ΕΥΔ ΠΑΑ.

8. Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού.

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό 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 (ΕΚ) 
αριθμ. 1083/2006, όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

3. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρη-
ματοδότηση, 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, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

4. Τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κα-
νόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει κα-
θεστώτων 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, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 
347/20.12.2013).

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) αριθμ. 807/2014 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών 
διατάξεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/
31.07.2014).

6. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 808/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων 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).

7. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της Επι-
τροπής 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 ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227/31.07.2014).

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (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 κυρώ-
σεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στή-
ριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμ-
μόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 181/
20.06.2014).

9. Την αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτε-
λεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει κάθε φορά, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της αριθμ. 13849/14-12-2017 Πρό-
σκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΦΕΚ 4543 Β’) ως 
εξής:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 12 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«2. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορί-

ζεται η 21/12/2017. Ως καταληκτική ημερομηνία για τη 
δημιουργία νέων υποβολών ορίζεται η 05/06/2018. Η 
δημιουργία νέας υποβολής γίνεται στη συνέχεια της 
απόδοσης όνομα χρήστη και κωδικού για πρόσβαση 
στο www.ependyseis.gr, όπου ο υποψήφιος, μέσα από 
το μενού του συστήματος, επιλέγει «Νέα Υποβολή». Η 
επιτυχής ολοκλήρωση της ενέργειας «Νέα Υποβολή» 
καταλήγει στη δημιουργία από το σύστημα ενός πεντα-
ψήφιου αριθμού ύστερα από το αρκτικόλεξο ΣΒΕΛ (π.χ. 
ΣΒΕΛ-27151). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
τόσο του πρώτου όσο και του δευτέρου σταδίου ορίζεται 
η 05/07/2018. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
του φυσικού φακέλου, σύμφωνα με την παράγραφο 9 
της παρούσας, ορίζεται η 20/07/2018. Ο φυσικός φάκε-
λος υποβάλλεται στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας 
του φυσικού προσώπου ή της έδρας του νομικού προ-
σώπου ή του συλλογικού σχήματος.».

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Μαΐου 2018

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και 
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΣΙΜΗΣ  
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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,
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