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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
18 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 299/118399
Έγκριση υλοποίησης των δράσεων: 1.2 "ηλεκτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας", 1.4 "Στήριξη προώθησης του μελιού και των άλλων προϊόντων της
κυψέλης", 2.1 "Εχθροί και ασθένειες μελισσών",
3.1 "εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων", 3.2 "οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας" και 4.1 "αναλύσεις μελιού και
των λοιπών προϊόντων της κυψέλης", στο πλαίσιο
εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2019.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η 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 Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και ’’Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης’’ Α.Ε. και άλλες
διατάξεις» (Α'200), όπως ισχύουν.
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» (Α' 98).
γ) 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 παράγραφο 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 (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/35/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό
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και άλλες διατάξεις» (Α'143), όπως έχουν τροποποιηθεί
και ισχύουν.
2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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 Συμβουλίου (ΕΕ L
347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη
θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (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), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366
της Επιτροπής, της 11ης Μαίου 2015, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211,
8.8.2015, σ. 3).
δ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ
L 211, 8.8.2015, σ. 9).
3. Του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων
από τους Διατάκτες», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το π.δ. 97/2017 (Α' 138) «Οργανισμός Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Το π.δ. 88/2018 (Α' 160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Την υπ' αριθ. 2429/119958/6-9-2018 (Β' 3901) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορίδου».
7. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Επιτροπής, της 5ης Ιουλίου 2016, που κοινοποιήθηκε με
τον αριθ. C(2016) 4133, σχετικά με την έγκριση των εθνι-
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κών προγραμμάτων για τη βελτίωση της παραγωγής και
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που υποβάλλουν
τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 182, 7.7.2016, σ. 55).
8. Την υπ' αριθ. 142/41855/1-3-2019 (Β' 813) κοινή
απόφαση του Υπουργού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων και Οικονομίας και Ανάπτυξης περί έγκρισης
υλοποίησης προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών
συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της
μελισσοκομίας για το έτος 2019, σε εφαρμογή του καν.
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).
9. Την υπ' αριθ. 808/139816/15-10-2018 εγκύκλιο της
υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:
7ΜΑΠ4653ΠΓ - ΣΙΖ) «Οδηγίες συμμετοχής στο εθνικό
μελισσοκομικό πρόγραμμα έτους 2019 για τις δράσεις
αντικατάσταση κυψελών και οικονομική στήριξη της
νομαδικής μελισσοκομίας».
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2019,
πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την αριθ. 142/41855/
1-3-2019 (Β' 813) κοινή απόφαση του Υπουργού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Υφυπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και
Ανάπτυξης, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση υλοποίησης της δράσης 1.2
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθ.
142/41855/1-3-2019 (Β' 813) κοινής απόφασης (ΚΥΑ)
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίνεται η υλοποίηση
της Δράσης 1.2 «ηλεκτρονικό δίκτυο μελισσοκομίας melinet», για το μελισσοκομικό έτος 2019, σύμφωνα με
το εγκεκριμένο εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα και
την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Επιτροπής
της 5ης Ιουλίου 2016.
2. Η υλοποίηση της Δράσης 1.2 για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2019 πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ' αριθ. 142/41855/1-3-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης και της υπ' αριθ. 970/84618/
33-08-2017 (Β' 2901) κοινής απόφασης του Υπουργού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, όπως ισχύει.
3. Για την υλοποίηση του προγράμματος 2019, ο δικαιούχος υποβάλει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται
στο άρθρο 4, παρ. 1 της υπ' αριθ. 970/84618/03-08-2017
κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εντός
είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.
Άρθρο 2
Έγκριση υλοποίησης της δράσης 1.4
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθ.
142/41855/1-3-2019 (Β' 813) κοινής απόφασης (ΚΥΑ)
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
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των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίνεται η υλοποίηση
της Δράσης 1.4 «στήριξη προώθησης του μελιού και των
άλλων προϊόντων της κυψέλης», για το μελισσοκομικό
έτος 2019, σύμφωνα με το εγκεκριμένο εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα και την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ)
2016/1102 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2016.
2. Η υλοποίηση της Δράσης 1.4 για το μελισσοκομικό
πρόγραμμα 2019 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 142/41855/1-3-2019 κοινής υπουργικής απόφασης και της υπ' αριθ. 969/84616/33-08-2017
(Β' 2968) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 357/57340/
19-4-2019 (Β' 1455) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 3
Έγκριση υλοποίησης των δράσεων 3.1 και 3.2
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθ.
142/41855/1-3-2019 (Β' 813) κοινής απόφασης (ΚΥΑ)
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίνεται η υλοποίηση
των Δράσεων 3.1 «εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των
μετακινήσεων» και 3.2 «οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», για το μελισσοκομικό έτος 2019,
σύμφωνα με το εγκεκριμένο εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα και την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1102
της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2016.
2. Η υλοποίηση των Δράσεων 3.1 και 3.2 για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2019 πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. 142/41855/1-3-2019
κοινής υπουργικής απόφασης, της υπ' αριθ. 938/81027/
26-07-2017 (Β' 2834) κοινής απόφασης του Υπουργού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο
1 της υπ' αριθ. 1228/104914/05-10-2017 (Β' 3622) όμοιας
απόφασης και την υπ' αριθ. 183/32812/32-03-2018 (Β'
981) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ' αριθ. 808/139816/
15-10-2018 εγκύκλιο της υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καιΤροφίμων (ΑΔΑ: 7ΜΑΠ4653ΠΓ-ΣΙΖ).
3. Για την πραγματοποίηση του ελέγχου των άρθρων
11 και 20 της υπ' αριθ. 938/31027/26-07-2017 κοινής
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως ισχύει,
συστήνεται, με ευθύνη της οικείας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κλιμάκιο ελέγχου
αποτελούμενο από δύο (2) υπαλλήλους, Γεωπόνους
ΠΕ ή Κτηνιάτρους ΠΕ ή Τεχνολόγους Γεωπονίας TE.
Το κλιμάκιο ελέγχου δύναται να είναι κοινό για τον έλεγχο των δύο δράσεων που περιγράφονται στην παρούσα.
Η θητεία του εν λόγω κλιμακίου λήγει στις 31-37-2019.
4. Για την εξέταση των ενστάσεων των άρθρων 12
και 21 της υπ' αριθ. 938/31027/26-07-2017 της υπ' αριθ.
938/81027/26-07-2017 κοινής απόφασης του Υπουργού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, όπως ισχύει, συστήνεται και συγκροτείται
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σε κάθε Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής τριμελής επιτροπή, η θητεία της οποίας λήγει
στις 31-07-2019. Τα μέλη που απαρτίζουν την επιτροπή
εξέτασης ενστάσεων δεν μπορούν να συμπίπτουν με τα
μέλη του κλιμακίου ελέγχου.
5. Δικαιούχοι οι οποίοι έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα
αίτηση συμμετοχής στις δράσεις 3.1 και 3.2 και δήλωση
κυψελών διαχείμασης, σύμφωνα με την διαδικασία που
προβλέπεται στην υπ' αριθ. 938/31027/26-7-2017 κοινή
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και έχουν καταγραφεί στο ηλεκτρονικό μελισσοκομικό μητρώο, αλλά κατά
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν είχαν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο, δεν αποκλείονται της
ενίσχυσης εφόσον μέχρι την ημερομηνία υποβολής των
παραστατικών πραγματοποίησης της δαπάνης σύμφωνα
με τα άρθρα 9 και 19 της παραπάνω απόφασης προσκομίσουν θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο.
6. Δικαιούχοι της δράσης 3.1 οι οποίοι προμηθεύονται μικρότερο αριθμό κυψελών από τον δικαιούμενο,
το δηλώνουν εγγράφως κατά τη διαδικασία υποβολής
των παραστατικών πραγματοποίησης της δαπάνης,
που προβλέπεται στο άρθρο 9 της υπ' αριθ. 938/31027/
26-07-2017 της υπ' αριθ. 938/81027/26-07-2017 κοινής
απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε αντίθετη
περίπτωση, αποκλείονται της συμμετοχής στη δράση
κατά το επόμενο μελισσοκομικό έτος, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις εξαιρετικές περιστάσεις
που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καν 640/2014.
7. Δικαιούχοι της δράσης 3.1 οι οποίοι δεν προβαίνουν στην προμήθεια κυψελών, το δηλώνουν εγγράφως στο αρμόδιο Κέντρο Μελισσοκομίας εντός του
χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην παρ. 1
του άρθρου 9 της υπ' αριθ. 938/81027/26-07-2017 της
υπ' αριθ. 938/81027/26-07-2017 κοινής απόφασης του
Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται της συμμετοχής στο πρόγραμμα του επόμενου
έτους, εκτός από τις περιπτώσεις ανωτέρας βίας και τις
εξαιρετικές περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4
του Καν 640/2014.
8. Δικαιούχοι της δράσης 3.2 οι οποίοι εγγράφηκαν
ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα τα προηγούμενα έτη και έχει παρέλθει η διετία από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης εγγραφής τους στον Οργανισμό
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή τους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης
ΜΑΑΕ. Σε αυτή την περίπτωση προσκομίζεται αντίγραφο
της αίτησης εγγραφής στον ΟΓΑ και υπεύθυνη δήλωση
του ν. 1599/1986 όπου αναφέρεται ότι ο ενδιαφερόμενος
έχει υποβάλει αίτηση εγγραφής στον ΟΓΑ, η ημερομηνία
υποβολής της αίτησης αυτής και ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή του στον ΟΓΑ, με συνέπεια να μην μπορεί
να λάβει βεβαίωση ΜΑΑΕ, χωρίς δική του υπαιτιότητα.
9. Δικαιούχοι της δράσης 3.2 δύναται να είναι και νομικά πρόσωπα κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης
με τουλάχιστον 110 δηλωμένες κυψέλες διαχείμασης και
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θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο που απαρτίζονται
από επαγγελματίες αγρότες με ελάχιστη ακαθάριστη
αξία συνολικής ετήσιας οικογενειακής γεωργικής παραγωγής 5.000 Ευρώ.
Άρθρο 4
Έγκριση υλοποίησης της δράσης 4.1
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθ.
142/41855/1-3-2019 (Β' 813) κοινής απόφασης (ΚΥΑ)
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίνεται η υλοποίηση
της Δράσης 4.1 «αναλύσεις μελιού και λοιπών προϊόντων
κυψέλης», για το μελισσοκομικό έτος 2019, σύμφωνα με
το εγκεκριμένο εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα και
την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Επιτροπής
της 5ης Ιουλίου 2016.
2. Η υλοποίηση της Δράσης 4.1 για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2019 πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ' αριθ. 142/41855/1-3-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης και της υπ' αριθ. 968/84613/
33-08-2017 (Β' 2968) κοινής απόφασης του Υπουργού
και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 της
υπ' αριθ. 1228/104914/35-10-2017 (Β' 3622) όμοιας απόφασης.
Άρθρο 5
Έγκριση υλοποίησης της δράσης 2.1
1. Σε εφαρμογή του άρθρου 11 της υπ' αριθ.
142/41855/1-3-2019 (Β' 813) κοινής απόφασης (ΚΥΑ)
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και
των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Οικονομίας και Ανάπτυξης, εγκρίνεται η υλοποίηση
της Δράσης 2.1 «εχθροί και ασθένειες μελισσών», για το
μελισσοκομικό έτος 2019, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
εθνικό μελισσοκομικό πρόγραμμα και την Εκτελεστική
Απόφαση (ΕΕ) 2016/1102 της Επιτροπής της 5ης Ιουλίου
2016.
2. Η υλοποίηση της Δράσης 2.1 για το μελισσοκομικό πρόγραμμα 2019 πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις της υπ' αριθ. 142/41855/1-3-2019 κοινής
υπουργικής απόφασης και της υπ' αριθ. 1715/74036/
24-5-2018 (Β' 1975) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Η ισχύς της παρούσας καλύπτει το χρονικό διάστημα
του μελισσοκομικού έτους 2019 όπως αυτό ορίζεται στο
άρθρο 2 παρ. 2 της υπ' αριθ. 142/41855/1-3-2019 (Β' 813)
κοινής απόφαση του Υπουργού, Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Μαΐου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2352/18.06.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02023521806190004*

