
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρω-
μής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου 
υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

2 Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμένης 
στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου και 
αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2020.

3 Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’  αρ. 
1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χο-
ρήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον το-
μέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κεφά-
λαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτρο-
πής από το έτος 2017 και εφεξής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 28863 (1)
   Παράταση προθεσμίας εκκαθάρισης και πληρω-

μής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου 

υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 «Μείω-

ση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 200).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, 
(π.δ. 63/2005 Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

7. Το σχετικό αίτημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.
8. Την υπ’  αρ. οικ. 28024/13.5.2021 εισήγηση του 

Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 5(ε) του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

9. To γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού 
άλλα δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού έτους 
2021 του e-ΕΦΚΑ ύψους, περίπου, 81.442.904,67 € και 
έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις στους ΚΑΕ, απο-
φασίζουμε:

Παρατείνουμε την ημερομηνία εκκαθάρισης και πλη-
ρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου 
υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ έως 
την 30η Ιουνίου 2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

O Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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   Αριθμ. 171/128726 (2)
Καθορισμός ύψους ενίσχυσης της συνδεδεμέ-

νης στήριξης του άρθρου 52 του Κανονισμού 

(ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, στον τομέα του πρόβειου 

και αίγειου κρέατος για το έτος ενίσχυσης 2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/

2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας 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 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005 -
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). 

2. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

3. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

4. Την υπ’ αρ. 5359/10.8.2020 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β’ 3374).

5. Την υπ’ αρ. 1629/64708/14.06.2017 κοινή απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης όπως τροποποιήθηκε και συμπλη-
ρώθηκε με τις 328/53481/11.04.2018 (Β’  1359), 165/
57052/21.03.2019 (Β΄1077) και 372/100623/12.04.2021 
(Β’ 1571) υπουργικές αποφάσεις «Καθορισμός λεπτο-
μερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον 
τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το 
άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβου-
λίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 
της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2127).

6. Το υπ’ αρ. 29343/14.05.2021 έγγραφο του Ο.Π.Ε.Κ.
Ε.Π.Ε. όπου αναφέρεται ο αριθμός των επιλέξιμων ζώων 
προς πληρωμή για το έτος ενίσχυσης 2020.

7. Το από 14.05.2021 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων προς τον Υπουργό 
και την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τον καθορισμό της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο 

ποσό των 10,53 ευρώ ανά επιλέξιμο ζώο, σύμφωνα με 
την υπ’ αρ. 1629/64708/14.06.2017 κοινή απόφαση του 

Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της 
χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 
πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 
52, του Κανονισμού (EE) 1307/2013 του Συμβουλίου και 
το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επι-
τροπής από το έτος 2017 και εφεξής» (Β’ 2127), όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 2 
Ισχύς - Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
αφορά στις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για 
το έτος 2020. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

Ι

    Αριθμ. 172/128736 (3)
Καθορισμός του ύψους της συνδεδεμένης ενί-

σχυσης σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 

1639/65123/15-06-2017 υπουργικής απόφασης 

(Β΄ 2212) περί λεπτομερειών εφαρμογής της χο-

ρήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον το-

μέα του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 

52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το κε-

φάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επι-

τροπής από το έτος 2017 και εφεξής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις
α) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - 
Α΄98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

β) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

γ) της παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016, «Αγρο-
τικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του 
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), που τροπο-
ποίησε την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32),

δ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 «Σύ-
σταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων» (Α’ 200), 
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 
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4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 
(Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 
(Α’ 135),

ε) του ν. 3871/2010 (Α΄141) περί Δημοσιονομικής Δι-
αχείρισης και Ευθύνης και του ν. 4270/2014 «Αρχές Δη-
μοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄143),

στ) τις παρ. 1, 2, 3 του άρθρου 1 του ν. 1338/1983 
«Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α’ 34), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή 
της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας “Άνθρακος και 
Χάλυβος” και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» 
(Α’ 70) και του άρθρου 65 του ν. 1892/1990 (Α’ 101),

ζ) της υπ’ αρ. 1639/65123/15-06-2017 κοινής απόφασης 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτομέρειες εφαρμογής 
της χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα 
του βόειου κρέατος σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κα-
νονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και εφε-
ξής» (Β΄ 2212), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 371/
100605/12-4-2021 (Β’ 1490) υπουργική απόφαση και 
ισχύει κάθε φορά,

η) το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

θ) την υπ’ αρ. 5359/10.8.2020 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπα-
τζή» (Β’ 3374).

2. Τους Κανονισμούς (ΕΚ):
α) (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 

κανόνων «για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 
του Συμβουλίου»,

β) (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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 τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού,

γ) (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση 
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους 
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και 
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες 
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την 
πολλαπλή συμμόρφωση,

δ) (ΕΕ) 641/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής.

3. Το από 14.5.2021 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύ-
θυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων προς τον Υπουργό 
και την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

4. Το υπ’ αρ. 29342/13-05-2021 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, 
όπου αναφέρεται ο αριθμός των επιλέξιμων ζώων προς 
πληρωμή για το έτος ενίσχυσης 2020.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τον καθορισμό του ύψους της συνδεδεμένης ενίσχυ-

σης στο ποσό των 140,8 ευρώ ανά επιλέξιμο θηλυκό 
ζώο, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αρ. 1639/65123/
15-06-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Λεπτομέρειες εφαρμογής της χορήγησης της συνδεδε-
μένης ενίσχυσης στον τομέα του βόειου κρέατος σύμ-
φωνα με το άρθρο 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτρο-
πής από το έτος 2017 και εφεξής» (Β΄ 2212), όπως ισχύει 
κάθε φορά.

Άρθρο 2 
Ισχύς - Δημοσίευση

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
και αφορά τις αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για 
το έτος 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως     .

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΛΙΒΑΝΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
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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,
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