
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 1η Τροποποίηση της 13184/29-11-2017(ΦΕΚ 4328/
Β΄/12.12.1017) απόφασης του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΟ964653ΠΓ-
Φ9Ο) «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 9 
«Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 
της Ελλάδας 2014 - 2020».

2 Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριό-
τητας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6179 (1)
1η Τροποποίηση της 13184/29-11-2017 (ΦΕΚ 

4328/Β΄/12.12.1017) απόφασης του Υπουρ-

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 

ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο) «Λεπτομέρειες εφαρμογής 

του Μέτρου 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώ-

σεων Παραγωγών» του Προγράμματος Αγροτι-

κής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 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 17/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 2 
του άρθρου 69 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(Α’ 265).

1.2 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

1.3 Του ν. 3508/2006 «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ειδικότερα 
το άρθρο 3 αυτού (Α’ 249).

1.4 Του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και το άρθρο 
65 του ν. 4389/2014 (Α’ 94).

1.5 Του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορ-
φές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37, (Α’ 78).

1.6 Του ν. 2690/1997 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

1. 7 Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

1.8 Του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

1.9 Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

1.10 Του κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 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) 
αριθ. 1083/2006.

1.11 Του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013, για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
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(ΕΓ ΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου.

1.12 Του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολι-
τικής 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.

1.13 Του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
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 ελέγ-
χου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών 
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται 
στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

1.14 Του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 807/ 
2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συ-
μπλήρωση 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 (ΕΓ ΤΑΑ) και για 
τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων.

1.15 Του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 808/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέ-
σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓ ΤΑΑ).

1.16 Του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 809/2014 
της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση 
κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 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.

1.17 Του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 908/2014 της 
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, 
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαρια-
σμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυ-
ήσεις και τη διαφάνεια.

1.18 Της υπ’ αριθμ. 282966/09-07-2007 κοινής από-
φασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του 
κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
ΕΛΕΓΕΠ» (Β’ 1205).

1.19 Της υπ’ αριθμ. 24944/20-09-2016 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β’ 3066).

1.20 Της υπ’ αριθμ. 1065/19-04-2016 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 
«Θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014-2020» (Β’ 1273).

1.21 Της υπ’ αριθμ. 397/18235/16-02-2017 υπουργικής 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Αρμόδια αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά 
αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών (Ο.Π.) και 
των Ενώσεών τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των Ομάδων Πα-
ραγωγών (Ομ.Π.) (Β’ 601), όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. 2430/110502/2710-2017 (Β’ 3800) και ισχύει.

2. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 
8.2.9 «Μέτρο 09 - Σύσταση ομάδων και οργανώσεων 
παραγωγών (άρθρο 27)».

3. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με τα υπ’ αριθμ. 
3197/26-10-2017 και 1990/03-07-2018 έγγραφα.

4. Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ με τα υπ’ αριθμ. 
119556/23-11-2017 και 50049/02-07-2018 έγγραφα.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Α. Την αντικατάσταση του σημείου iv περίπτωση 3.2 
παράγραφος 3 του άρθρου 7 ως εξής:

iv. Αύξηση του όγκου της παραγωγής που διατίθεται 
στο εμπόριο και που πληροί τις απαιτήσεις ενός ειδικού 
«καθεστώτος ποιότητας» (π.χ. πιστοποιημένη βιολογική 
παραγωγή, προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις και 
προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης, πιστοποιημέ-
νη ολοκληρωμένη παραγωγή): ελάχιστη τιμή ως μέσος 
όρος της πενταετίας 10% της παραγωγής.

Β. Την αντικατάσταση της παραγράφου 3 του άρθρου 
8 ως εξής:

Ο υπολογισμός της αξίας παραγωγής για την α’ δόση 
πληρωμής της ομάδας παραγωγών ή της οργάνωσης 
παραγωγών, πραγματοποιείται βάσει της μέσης ετήσιας 
αξίας της διατεθείσας στο εμπόριο παραγωγής των με-
λών κατά τη διάρκεια τριών (3) ετών πριν από τη συμμε-
τοχή τους στην ομάδα ή στην οργάνωση. Η μέση ετήσια 
αξία προκύπτει από τα αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία 
(τιμολόγια). Για τα επόμενα έτη η αξία παραγωγής περι-
λαμβάνεται ως εκτίμηση στο επιχειρηματικό σχέδιο και 
επαληθεύεται από τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολό-
για) και τη βεβαίωση της αξίας εμπορευθείσας παραγω-
γής από ορκωτό λογιστή εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Ελεγκτών της ΕΛΤΕ, για το προϊόν ή τα προϊόντα που έχει 
αναγνωριστεί η ομάδα/οργάνωση, για κάθε ημερολογι-
ακό έτος από την αναγνώρισή τους.

Γ. Την αντικατάσταση του σημείου 9 περίπτωση Γ πα-
ράγραφος 1 του άρθρου 11 ως εξής:

• Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του 
γεωργού νεαρής ηλικίας, όπως:

α) Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας (δύο 
όψεων) ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου 
που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου και

β) Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και 
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σε ισχύ.
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Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 13184/29-11-2017 
(ΦΕΚ 4328/Β΄/12.12.1017) απόφαση του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: ΩΟ964653ΠΓ-Φ9Ο).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Ι

Αριθμ. 1134 (2)
Προσθήκη νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηρι-

ότητας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1α, 1β και 1γ του άρθρου 10 του ν. 4174/ 

2013 (Α’ 170) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες δια-
τάξεις», όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 11 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) «Φορο-
λογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (Α’ 154) «Άσκηση 
επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώμα-
τος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις», ως 
προς τον καθορισμό συναλλαγών και δραστηριοτήτων 
φορολογικού ενδιαφέροντος.

δ) Του κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ειδικότερα 
του άρθρου 7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του 
άρθρου 41 αυτού.

ε) Της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-03-2017 
(Β’968) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ2013/28-01-2013 (Β’ 130 
και Β’ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α’ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παρ. Ε του 
πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύ-
ει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθ. 13 και της παρ. 10 του άρθ. 41 του ν. 4389/2016.

4. Τις διατάξεις της ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β’19/2014) 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων 
«Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού 

Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων 
και Έναρξη ς/Μεταβολή ς και Διακοπής Επιχειρηματικής 
Δραστηριότητας», όπως ισχύει.

5. Την αριθ. 1 της 20-01-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, και την αριθ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. 
«Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

6. Τις διατάξεις της 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/ 
6-10-2008 (Β’ 2149) Α.Υ.Ο.Ο. «Καθορισμός νέας Εθνικής 
Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 
2008)», όπως ισχύει.

7. Την ανάγκη συμπλήρωσης της Εθνικής Ονοματολο-
γίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων με την προσθήκη 
νέων οικονομικών δραστηριοτήτων.

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπο-
λογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:

Στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί 
Αριθμοί Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) 2008» της 1100330/ 
1954/ΔΜ/ΠΟΛ 1133/6-10-2008 (Β’ 2149) Α.Υ.Ο.Ο., προ-
στίθενται νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας ως 
κάτωθι:

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

55.90.14

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε χώ-
ρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγρο-
τικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με 
την αγροτική παραγωγή, την προστασία και 
την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογε-
νούς αγροτικού τοπίου.

55.90.14.01

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος με παρο-
χή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποι-
ημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που 
σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την 
προστασία και την ανάδειξη του φυσικού 
και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου.

55.90.14.02

Υπηρεσίες παροχής καταλύματος χωρίς 
παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά 
ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύ-
σεις που σχετίζονται με την αγροτική παρα-
γωγή, την προστασία και την ανάδειξη του 
φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού 
τοπίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2018

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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*02029832407180004*

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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