
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των υπ’  αρ. 
137/102856/14-04-2020 (Β’ 1576) και 138/102859/
14-04-2020 (Β’  1622) αποφάσεων του Υπουργού 
και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων.

2 Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης  - 
Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-
τολογικά βιβλία  - Ορισμός της ημερομηνίας για 
την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Το-
πική Κοινότητα Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας 
Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης (Περιφερειακή 
Ενότητα Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 515/283379 (1)
   Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις των υπ’  αρ. 

137/102856/14-04-2020 (Β’ 1576) και 138/102859/

14-04-2020 (Β’ 1622) αποφάσεων του Υπουργού 

και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 

Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 200).

β) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

γ) Tης περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/
2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 

στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθε-
σίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών 
και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32), όπως η παρ. 2 τρο-
ποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/
2016 (Α’  78).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

ε) Της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 (Β’ 4871) κοι-
νής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης 
προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθη-
κών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της με-
λισσοκομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, σε εφαρ-
μογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ. 671)».

στ) Της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 (Β’ 1576) από-
φασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς 
περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης της 
δράσης: 3.1 “Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετα-
κινήσεων” στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας 2020 - 2022».

ζ) Της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 (Β’ 1622) από-
φασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός του ακριβούς 
περιεχομένου και των λεπτομερειών υλοποίησης της 
δράσης: 3.2 “Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισ-
σοκομίας” στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος 
βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων 
της μελισσοκομίας 2020 - 2022».

2. Τους Κανονισμούς:
α) Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, 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 Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Οκτωβρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4806

63215



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ63216 Τεύχος B’ 4806/18.10.2021

β) Καν. (EE) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 
γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347, 20.12.2013, σ. 671).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 της Επι-
τροπής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις 
στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 3).

δ) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 
6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις 
στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ. 9).

3. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

4. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επι-
τροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την έγκριση 
των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της πα-
ραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (EE L 157, 14.06.2019, σ. 28 - 30), για τα 
μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022.

5. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2021/974 της Επιτρο-
πής, της 9ης Ιουνίου 2021, σχετικά με την έγκριση της τρο-
ποποίησης των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση 
της παραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων 
που υπέβαλαν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (EE L 157, 14.06.2019, σ. 28 - 30).

6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Το άρθρο 16 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

8. Την υπ’ αρ. 6310/09-09-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σιμεών 
Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

9. Το από 20/09/2021 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.

10. Τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην χώρα 
εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2021 πέραν 
αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’  αρ. 788/334896/
23-12-2019 (Β’ 4871) κοινή απόφαση του Υπουργού και 
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και 
του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 371/205270/03-08-2021 κοινή 
απόφαση των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της 
υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 
υπουργικής απόφασης

1. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στην παρ. 6 
του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 137/102856/14-04-2020 κοινής 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μελισσοκομικό 
έτος 2021, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τους 
δικαιούχους της ενίσχυσης της δράσης 3.1, η πραγματο-
ποίηση του προβλεπόμενου επιτόπιου ελέγχου μετά την 
30η Ιουνίου 2021, εφόσον ο επιτόπιος έλεγχος πραγμα-
τοποιήθηκε μέχρι την 31η Ιουλίου 2021.

2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παρ. 
1 του άρθρου 9 της υπ’  αρ. 137/102856/14-04-2020 
κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μελισσο-
κομικό έτος 2021, οι φάκελοι πληρωμής διαβιβάζονται 
από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής στην αρμόδια Περιφερειακή Δομή του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 2
Παρέκκλιση από τις διατάξεις 
της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 
υπουργικής απόφασης

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του 
άρθρου 5 της υπ’ αρ. 138/102859/14-04-2020 κοινής 
απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μελισσοκομικό 
έτος 2021, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού από τους 
δικαιούχους της ενίσχυσης της δράση 3.2, η υποβολή 
μετά την 20η Ιουνίου 2021, των δικαιολογητικών των 
υποπερ. (αα) και (γγ) της περ. (α) και των υποπερ. (ββ) 
και (γγ) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 5 της παρα-
πάνω απόφασης, εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά 
υποβλήθηκαν μέχρι την 31η Ιουλίου 2021.

2. Κατά παρέκκλιση των προβλεπόμενων στην παρ. 
3 του άρθρου 8 της υπ’  αρ. 138/102859/14-04-2020 
κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μελισσο-
κομικό έτος 2021, οι φάκελοι πληρωμής διαβιβάζονται 
από την αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής στην αρμόδια Περιφερειακή Δομή του 
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Άρθρο 3
Περίοδος ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2021

O Υφυπουργός

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ
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    Αριθμ. απόφ. ΠΡ 1025/2139215 (2)
Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης - 

Καταχώριση των πρώτων εγγραφών στα κτημα-

τολογικά βιβλία - Ορισμός της ημερομηνίας για 

την έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην Το-

πική Κοινότητα Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας 

Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης (Περιφερειακή 

Ενότητα Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 1 του άρθρου 11 το άρθρο 12 την παρ. 3 του 

άρθρου 13 και την παρ. 4 του άρθρου 13α του ν. 2308/
1995 «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτη-
ματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα 
κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Την παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2664/1998 «Εθνικό 
Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 275).

3. Το εδάφιο γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4164/
2013 «Συμπλήρωση των διατάξεων περί Εθνικού Κτημα-
τολογίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 156).

4. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου έκτου του 
ν. 4617/2019 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Ναγκόγια 
σχετικά με την πρόσβαση στους γενετικούς πόρους και 
τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφειλών που 
απορρέουν από τη χρησιμοποίησή τους, στη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 88).

5. Την υπ’ αρ. 27826/28-6-2010 απόφαση Υπουργού 
Π.Ε.Κ.Α: «Κήρυξη περιοχών υπό κτηματογράφηση για τις 
εργασίες του Εθνικού Κτηματολογίου» (Β’ 1077).

6. Τον ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των 
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οι-
κονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5) και 
ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 1, την παρ. 1 του άρθρου 4 
και την περ. β της παρ. 4 του άρθρου 5.

7. Το υπ’ αρ. 84/19/10.10.2019 απόσπασμα πρακτικού 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο περί εκχώρησης αρμοδιοτήτων και παροχή 

εξουσιοδοτήσεων σε όργανα διοίκησης και υπηρεσιακά 
όργανα και ειδικότερα στον Πρόεδρο του Δ.Σ. (Κεφάλαιο 
Α, αρ. 4), (ΑΔΑ: Ψ8Η946ΜΨΦΖ-ΝΤΩ).

8. Την υπό στοιχεία ΑΠ: 2139215/07.10.2021 εισήγηση 
του Γενικού Διευθυντή.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού:

Άρθρο 1
Διαπιστώνεται η περαίωση της διαδικασίας κτηματο-

γράφησης και η ολοκλήρωση της καταχώρισης των πρώ-
των εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία για τα ακίνητα 
στην Τοπική Κοινότητα Κλαδά της Δημοτικής Ενότητας 
Σπαρτιατών του Δήμου Σπάρτης (Περιφερειακή Ενότητα 
Λακωνίας Περιφέρειας Πελοποννήσου), κατά μεταφορά 
από τους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες 
και διαγράμματα της ανάρτησης, όπου αυτά περιλαμ-
βάνονται με αριθμό ειδικού πρωτοκόλλου παραλαβής 
κτηματολογικών στοιχείων από το ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτη-
ματολόγιο 289/06.05.2019 για την ίδια περιοχή.

Άρθρο 2
1. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κτηματολογίου 

στην περιοχή του άρθρου 1 ορίζεται η 18η Οκτωβρίου 
2021, ημέρα Δευτέρα.

2. Η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην περιοχή 
αυτή αφορά μόνο στα ακίνητα που περιλαμβάνονται 
στους αναμορφωμένους κτηματολογικούς πίνακες και 
στα διαγράμματα της ανάρτησης με αριθμό ειδικού πρω-
τοκόλλου παραλαβής κτηματολογικών από το Ν.Π.Δ.Δ. 
Ελληνικό Κτηματολόγιο 289/06.05.2019, για τα οποία 
διενεργήθηκαν οι πρώτες εγγραφές στο κτηματολογικό 
βιβλίο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2021

Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   
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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,

*02048061810210004*
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