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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου
Αναδοχής - Υιοθεσίας.

2

Τρίτη τροποποίηση του καθορισμού πλαισίου
εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ Δ11 οικ. 57758/2484
(1)
Κανονισμός Λειτουργίας Εθνικού Συμβουλίου
Αναδοχής - Υιοθεσίας.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
i. του άρθρου 2 του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 85),
ii. του άρθρου 27 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη
λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των
κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29),
iii. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98),
iv. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄ 168) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Την αριθμ. Υ28/08-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-

Αρ. Φύλλου 5090

νικής Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου» (Β΄ 2168), όπως
τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Υ70/11-11-2015 (Β΄ 2441),
Υ43/28-04-2017 (Β΄ 1510) και Υ24/04-05-2018 (Β΄ 1546)
αποφάσεις του Πρωθυπουργού.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Αντικείμενο του κανονισμού
Η οργάνωση και η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας (εφεξής: το Συμβούλιο)
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
του ν. 4538/ 2018 (Α΄85) και συμπληρωματικά από τις
διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η ρύθμιση των
επιμέρους θεμάτων της εσωτερικής διάρθρωσης και
λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και
Υιοθεσίας που συστάθηκε με τον ν. 4538/2018 (Α΄ 85).
Στις διεθνείς σχέσεις, ο τίτλος «Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας» αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα
«National Council for Foster Care and Adoption» και στην
γαλλική «Conseil National de Placement Familial et d'
Adoption».
Άρθρο 2
Σκοπός Σύστασης του Συμβουλίου
1. Το Συμβούλιο αποτελεί συλλογικό συμβουλευτικό-γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας, με στόχο την
υποστήριξη της εθνικής πολιτικής στον τομέα των αναδοχών και υιοθεσιών για την επίτευξη του σκοπού της
αποϊδρυματοποίησης των ανηλίκων, στο πλαίσιο των
ειδικότερων προβλέψεων του ν. 4538/2018.
2. Κατά τη λειτουργία του, το Συμβούλιο διέπεται από
τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της
αμεροληψίας.
Άρθρο 3
Αρμοδιότητες
Το Συμβούλιο ασκεί τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις γνωμοδοτικές, συντονιστικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες του σε ολομέλεια, και υποστηρίζεται
γραμματειακά από υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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Το Συμβούλιο έχει τις εξής αρμοδιότητες, όπως αυτές
προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 4538/2018:
α. την υποβολή προτάσεων και γνωμοδοτήσεων για τις
σχεδιαζόμενες πολιτικές, σχετικά με τη διάδοση και την
προώθηση των θεσμών της υιοθεσίας και της αναδοχής,
β. την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας
για την υιοθεσία και την αναδοχή και της συμμόρφωσης
της με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο,
γ. την παρακολούθηση και το συντονισμό της δράσης
των εμπλεκόμενων φορέων για την αποτελεσματικότερη
εφαρμογή των ανωτέρω θεσμών, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών στα
ζητήματα αυτά,
δ. την υποστήριξη και την παροχή γνωμοδοτικής και
επιστημονικής συνδρομής προς τους φορείς και τις
υπηρεσίες που υλοποιούν προγράμματα υιοθεσιών και
αναδοχών, ύστερα από ερώτημα της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ε. την επεξεργασία των τριμηνιαίων και ετήσιων στατιστικών που εκδίδονται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και την εξαγωγή πορισμάτων,
στ. την εκπόνηση μελετών, ερευνών και πιλοτικών
προγραμμάτων και την αξιολόγηση των εφαρμοζόμενων πολιτικών υιοθεσίας και αναδοχής,
ζ. την παρακολούθηση των νέων προγραμμάτων
εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής, του σχετικού
διεθνούς και ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου και των
αντίστοιχων κατευθυντήριων οδηγιών,
η. τον καθορισμό των θεματικών ενοτήτων που πρέπει
κατ΄ ελάχιστον να περιλαμβάνονται στα προγράμματα
εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης των υποψήφιων αναδόχων γονέων και θετών γονέων,
θ. τον καθορισμό των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτών που υλοποιούν τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα για τους υποψήφιους ανάδοχους και τους υποψήφιους θετούς γονείς,
ι. την υποβολή προτάσεων προς τα συναρμόδια
Υπουργεία σχετικά με την ανάπτυξη και τη βελτίωση
των ανωτέρω θεσμών.
Άρθρο 4
Συγκρότηση
1. Το Συμβούλιο αποτελείται από δέκα τρία (13) τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, τα οποία ορίζονται κατά τις
διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4538/2018.
2. Σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, αυτός
αντικαθίσταται από τον Αναπληρωτή του.
3. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχουν με δικαίωμα ψήφου τα τακτικά μέλη του ενώ τα αναπληρωματικά μέλη δύνανται να συμμετέχουν κατά περίπτωση
προς επιβοήθηση του έργου του Συμβουλίου. Οι αναπληρωτές του Προέδρου και των μελών καλούνται, αντ’
αυτών, σε περίπτωση προσωρινής απουσίας ή κωλύματος του αντίστοιχου τακτικού.
4. Σε κάθε συνεδρίαση του Συμβουλίου προσκαλείται
να μετέχει με εκπρόσωπό του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο
βοηθός Συνήγορος του Πολίτη του Κύκλου Δικαιωμάτων
του Παιδιού.
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5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής.
6. Η παραίτηση μέλους υποβάλλεται, ειδικώς αιτιολογημένη, στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος προβαίνει στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Η ευθύνη λειτουργίας του Συμβουλίου ανήκει στον
Πρόεδρο, ο οποίος έχει όλες τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τον παρόντα κανονισμό.
2. Τα μέλη του Συμβουλίου κατά την εκτέλεση των
καθηκόντων τους ενεργούν συλλογικά, τηρώντας τις
αρχές του απορρήτου, της εχεμύθειας και της αντικειμενικότητας.
3. Το Συμβούλιο μπορεί να απευθύνεται σε τρίτους,
ενώπιον άλλων αρχών ή θεσμών ή να συστήνει άτυπες
υποεπιτροπές. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου δύναται να
αναθέτει συγκεκριμένη πράξη ή ενέργεια σε ορισμένο
μέλος του ή σε ειδικό επιστημονικό προσωπικό ή σε
πραγματογνώμονες.
4. Το Συμβούλιο συνεργάζεται με συναρμόδια Υπουργεία, φορείς, φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την
υλοποίηση της αποστολής του.
5. Τυχόν έξοδα των μελών του Συμβουλίου για μετακινήσεις ή διανυκτερεύσεις καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 6
Συνεδριάσεις
1. Το Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρό του, ο
οποίος και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων
του. Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται τακτικά κάθε
μήνα και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
ή μετά από αίτημα τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών του.
2. Το Συμβούλιο συνεδριάζει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε χώρο που ορίζεται κάθε φόρα στην πρόσκληση
σύγκλησής του.
3. Την σχετική πρόσκληση απευθύνει στα μέλη ο Πρόεδρος, μέσω της Γραμματείας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή άλλο πρόσφορο μέσο, δύο (2) ημέρες τουλάχιστον
πριν από την συνεδρίαση. Σε αυτήν αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτά καθορίζονται
από τον Πρόεδρο ή από τα τακτικά μέλη που ζητούν
να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση κατά την παρ. 1 του
παρόντος άρθρου.
4. Είναι δυνατή η σύσκεψη των μελών του Συμβουλίου και των βοηθητικών της οργάνων μέσω τηλεδιάσκεψης (Skype), εφόσον στην αίθουσα που θα συνεδριάσει
υπάρχει η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Στην πρόσκληση για τη συνεδρίαση καθορίζεται και το αν είναι
δυνατή η συμμετοχή των μελών με τηλεδιάσκεψη.
5. Το Συμβούλιο συνεδριάζει εντός του κανονικού
ωραρίου εργασίας των οικείων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Στα
μέλη του δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή
αποζημίωση.
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6. Η Γραμματεία του Συμβουλίου γνωστοποιεί την πρόσκληση στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο.
7. Αν τακτικό μέλος του Συμβουλίου κωλύεται να παραστεί στη συνεδρίαση, οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τη Γραμματεία του Συμβουλίου ώστε με επιμέλεια
αυτής να κληθεί το αναπληρωματικό μέλος. Κλήση στα
τακτικά μέλη δεν απαιτείται, αν ο Πρόεδρος έχει ορίσει
ημέρα και ώρα τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου.
Η ίδια διαδικασία τηρείται και σε περιπτώσεις έκτακτης
συνεδρίασης του Συμβουλίου.
8. Κατ' εξαίρεση, εφόσον συντρέχουν έκτακτες περιστάσεις, η πρόσκληση των μελών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς, χωρίς τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας, με
σχετική καταχώρηση σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στη
Γραμματεία του Συμβουλίου.
9. Έλλειψη της πρόσκλησης καθώς και οποιεσδήποτε
άλλες πλημμέλειες της, θεραπεύονται και το Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα, εάν το μέλος ή τα μέλη που δεν
προσκλήθηκαν ή μολονότι προσκλήθηκαν πλημμελώς,
παρίστανται και δεν αντιλέγουν κατά τη συνεδρίαση.
10. Αν κάποια από τα μέλη του Συμβουλίου εκλείψουν
ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο και εφόσον τα
λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία, το Συμβούλιο μπορεί να λειτουργήσει, όχι όμως για διάστημα
μεγαλύτερο του τριμήνου. Η νομιμότητα της σύνθεσης
του Συμβουλίου δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μετεχόντων μελών σε διαδοχικές συνεδριάσεις.
11. Το Συμβούλιο συνεδριάζει σε απαρτία όταν παρίστανται επτά τουλάχιστον μέλη του στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Παρόν
θεωρείται και το μέλος που μετέχει με τηλεδιάσκεψη.
12. Αν δεν υπάρξει απαρτία μέσα σε εύλογο χρονικό
διάστημα μετά την καθορισμένη ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης του Συμβουλίου, η συνεδρίαση
θεωρείται ως μη πραγματοποιηθείσα και το Συμβούλιο
συνέρχεται σε πρώτη επαναληπτική συνεδρίαση ύστερα
από νέα πρόσκληση.
13. Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, μπορεί να συζητηθεί εάν συμφωνεί η πλειοψηφία των παρόντων μελών.
Κατ' εξαίρεση, θέματα που τίθενται προς συζήτηση από
τα μέλη του Συμβουλίου κατά τη συνεδρίαση του, συζητούνται εφόσον συμφωνεί η πλειοψηφία του συνόλου
των μελών του.
14. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τηρούνται από
τη Γραμματεία πρακτικά. Τα πρακτικά υπογράφονται
από τον Πρόεδρο και από τον υπάλληλο που άσκησε
καθήκοντα γραμματέα. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά
και το βιβλίο πρωτοκόλλου φυλάσσονται σε χώρο της
αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου. Στα πρακτικά
καταχωρίζονται τα θέματα που συζητήθηκαν, η άποψη
που πλειοψήφησε και οι γνώμες των μελών που τυχόν
μειοψήφησαν.
Άρθρο 8
Προδικασία
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία της γνωμοδότησης ή άλλης ενέργειας του Συμβουλίου, μπορεί να ορίζει εισηγητή ένα ή
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περισσότερα από τα τακτικά μέλη του. Επίσης, ο Πρόεδρος μπορεί να συγκροτεί ομάδα εργασίας, στην οποία
μετέχουν ένα ή περισσότερα μέλη του Συμβουλίου ή
και ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εργάζονται
χωρίς αμοιβή για την υποβολή εισήγησης.
Άρθρο 9
Διαδικασία ακρόασης
Όταν κρίνεται αναγκαίο, το Συμβούλιο δύναται να
καλεί για την προώθηση του έργου του τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δημοσίων Αρχών και Υπηρεσιών και
ιδιωτικών φορέων σε ακρόαση. Η κατά τα ανωτέρω
προθεσμία κλήτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη
των δύο (2) εργάσιμων ημερών. Η κλήτευση τους γίνεται
από την Γραμματεία του Συμβουλίου, με επιμέλεια του
Προέδρου του ή άλλου, εξουσιοδοτημένου από αυτόν
προσώπου.
Άρθρο 10
Λήψη αποφάσεων
1. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται σε
πνεύμα συναίνεσης. Σε περίπτωση που μία απόφαση
δεν μπορεί να ληφθεί με τη συναίνεση όλων των μελών
του Συμβουλίου η απόφαση αυτή λαμβάνεται με την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.
2. Σε περίπτωση που τα αναπληρωματικά μέλη του
Συμβουλίου καλούνται στις συνεδριάσεις, αυτά δεν
έχουν δικαίωμα ψήφου, εφόσον παρίστανται τα αντίστοιχα τακτικά.
3. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία. Εάν διατυπώνονται περισσότερες από
δύο προτάσεις και καμία εξ αυτών δεν συγκεντρώνει
την πλειοψηφία των παρόντων μελών, η ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους
προτάσεων.
Άρθρο 11
Γραμματεία
Το Συμβούλιο υποστηρίζεται γραμματειακά από υπάλληλο της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο
οποίος υποδεικνύεται από το Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του ανωτέρω Υπουργείου.
Σε κάθε συνεδρίαση η Γραμματεία μεριμνά για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης, τη συγκρότηση και αποστολή του Φακέλου με το απαραίτητο υλικό, τη σύνταξη
των πρακτικών των συνεδριάσεων και του καταλόγου
των παρόντων μελών.
Άρθρο 12
Ισχύς Κανονισμού
Ο παρών κανονισμός ισχύει από την δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018
Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ
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Αριθμ. 9901
(2)
Τρίτη τροποποίηση του καθορισμού πλαισίου
εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση
επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ
καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος»
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014-2020.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
1.1. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 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.
1.2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου
όπως κάθε φορά ισχύει.
1.3 Τον κανονισμό (ΕΕ) 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) αριθμ. 352/1978, (ΕΚ) αριθμ.
165/1994, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, (ΕΚ)
αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου.
1.4 Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 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) αριθμ. 922/1972, (ΕΟΚ)
αριθμ. 234/1979, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ.
1234/2007 του Συμβουλίου
1.5 Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
807/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη
συμπλήρωση 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) και για τη
θέσπιση μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει.
1.6 Τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 808/2014
της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
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1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) όπως κάθε φορά ισχύει.
1.7 Τον Εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής 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 ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση όπως κάθε φορά ισχύει.
1.8 Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθμ.
640/2014 της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 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 ή ανάκτησης πληρωμών
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται
στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
1.9 Την αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020.
2. Τις διατάξεις:
2.1 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 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ
Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265 Α΄) και ιδίως την
παρ. 2 του άρθρου 69 αυτού, όπως ισχύει κάθε φορά.
2.2 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
2.3 Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α΄/2017).
2.4 Του π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20 Α΄).
2.5 Του π.δ. 70/22-09-2015 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ανασύσταση
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού».
2.6. Του π.δ. 88/29-08-2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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2.7. Του ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249 Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,
και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.
2.8. Του ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151 Α΄) «Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.9. Του ν. 2690/1997 (ΦΕΚ 45 Α΄) με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
2.10. Του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού
χώρου και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.11. Της αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205 Β΄)
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα
«Έγκριση του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που
βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ».
2.12. Της αριθμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ 3066 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων με θέμα «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών
Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2014-2020».
2.13. Της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273 Β΄) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη
της Ελλάδας 2014-2020» όπως ισχύει κάθε φορά.
2.14. Της αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447 Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
με θέμα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας 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 Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των
Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ)
πράξεων ΠΑΑ».
2.15. Της αριθμ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147 Β΄)
υπουργικής απόφασης με θέμα «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων
ενισχύσεων κατ εκτέλεση του καν. (ΕΕ) 1307/2013 και
του καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου», όπως ισχύει κάθε φορά.
2.16. Της αριθμ. 397/18235/16-02-2017 (ΦΕΚ 601 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Αρμόδια Αρχή, διαδικασία και δικαιολογητικά αναγνώρισης των Οργανώσεων Παραγωγών
(Ο.Π.) και των Ενώσεων τους (Ε.Ο.Π.), καθώς και των
Ομάδων Παραγωγών (Ομ.Π)», όπως ισχύει κάθε φορά.
2.17. Της αριθμ. 1420/82031/22-07-2015 (ΦΕΚ 1709 Β΄)
με θέμα «Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής για την
Προστασία των Νερών από τη Νιτρορύπανση Γεωργικής
Προέλευσης», όπως ισχύει κάθε φορά.
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο
8.2.4 «Μ04 - Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού (άρθρο 17)» όπως ισχύει κάθε φορά.
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4. Την αριθμ. 13158/28-11-2017 (ΦΕΚ 4302 Β΄) υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν
στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014-2020.».
5. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ (αριθμ. πρωτ.
3217/19-10-2018 έγγραφο).
6. Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ (αριθμ. πρωτ.
88916/18-10-2018 έγγραφο).
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. 13158/28-11-2017
(ΦΕΚ 4302 Β΄) υπουργικής απόφασης ως εξής:
Άρθρο 1
1. Στο άρθρο 4 προστίθεται ορισμός του μητρώου
αξιολογητών ως εξής:
«Μητρώο Αξιολογητών
Σε κάθε Περιφέρεια δύναται να συσταθεί Μητρώο Αξιολογητών με απόφαση του Περιφερειάρχη. Σε αυτό συμμετέχουν, μετά από δική τους αίτηση, υπάλληλοι των ΔΑΟΚ,
των ΔΑΟΠ, των Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων
των ειδικοτήτων που περιγράφονται στο άρθρο 20 της
παρούσας, σε συνέχεια πρόσκλησης που εκδίδεται από
τον Περιφερειάρχη ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας
της Περιφέρειας που ορίστηκε δικαιούχος ενεργειών τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ. Για την εξέταση των αιτημάτων
εγγραφής στο μητρώο δύναται να συσταθεί με απόφαση
Περιφερειάρχη επιτροπή αξιολόγησης αιτημάτων.
Μέσω του Μητρώου Αξιολογητών δύναται να πραγματοποιούνται όλα τα στάδια της αξιολόγησης (αξιολόγηση,
Γνωμοδοτική επιτροπή, επιτροπή ενστάσεων) των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της αριθμ. 13849/
14-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η εγγραφή στο Μητρώο Αξιολογητών δεν είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στα στάδια της αξιολόγησης,
ωστόσο είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αποζημίωση όσων συμμετέχουν σε αυτά, εφόσον οι εργασίες
αξιολόγησης πραγματοποιηθούν εκτός ωραρίου εργασίας και εκτός χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή
απασχόληση για τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα και έχει
προβλεφθεί σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση καθορισμού αμοιβής τους.»
2. Η υποπερίπτωση 2.2.9. του άρθρου 9 αντικαθίσταται
ως εξής:
«2.2.9. Τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο
ως ρυμουλκούμενα πρέπει να είναι εναρμονισμένα με
τις σχετικές ενωσιακές απαιτήσεις και να πληρούν τις
απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και του Κ.Ο.Κ.».
3. Το άρθρου 20 τροποποιείται ως εξής:
3.1. Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι ανωτέρω αξιολογήσεις διενεργούνται από έναν
αξιολογητή ΠΕ γεωτεχνικό ή TE Γεωπονίας, των ΔΑΟΠ,

60786

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

των ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας (πλην της οικείας
ΔΑΟΚ), των Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.
Οι υπάλληλοι των αποκεντρωμένων δομών του ΥΠΑΑΤ
που θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται στην εισήγηση της επόμενης παραγράφου ύστερα
από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων
Δομών του ΥΠΑΑΤ ή/και την εγγραφή τους στο μητρώο.
Οι υπάλληλοι των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων που
θα συμμετέχουν στην αξιολόγηση συμπεριλαμβάνονται
στην εισήγηση της επόμενης παραγράφου ύστερα από
πρόταση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή/και την εγγραφή τους στο μητρώο.
3.2. Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η επιλογή των αξιολογητών, γίνεται με απόφαση
του Περιφερειάρχη, βάσει εισήγησης της ΔΑΟΠ. Η απόφαση ορισμού των αξιολογητών αναρτάται στο Διαύγεια
και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας. Οι αξιολογητές
υποχρεούνται να λάβουν γνώση του θεσμικού πλαισίου
του μέτρου.»
3.3. Η παράγραφος 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συγκροτείται κατά
κανόνα μία Γνωμοδοτική επιτροπή η οποία αποτελείται
από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους. Μέλη δύναται
να είναι υπάλληλοι, κατά προτεραιότητα, γεωτεχνικοί ή
TE Γεωπονίας, οικονομικοί και μηχανικοί των αρμόδιων
υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων, ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή/και την εγγραφή
τους στο μητρώο. Ο ορισμός τους γίνεται με απόφαση
του Περιφερειάρχη, βάσει εισήγησης της ΔΑΟΠ. Η απόφαση αυτή αναρτάται στο Διαύγεια, στην ιστοσελίδα
της Περιφέρειας και κοινοποιείται στην EYE ΠΑΑ. Οι αξιολογητές των αιτήσεων στήριξης δύναται να παρέχουν
διευκρινήσεις στη Γνωμοδοτική Επιτροπή εφόσον αυτό
κριθεί αναγκαίο από αυτήν. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει
να εξασφαλίζεται, ακόμα και με την κατάλληλη αξιοποίηση των αναπληρωματικών μελών, ότι άτομα που έχουν
λειτουργήσει ως αξιολογητές της αίτησης στήριξης δεν
συμμετέχουν στη συγκεκριμένη σύνθεση Γνωμοδοτικής
Επιτροπής που εξετάζει τη συγκεκριμένη αίτηση.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 23 τροποποιείται ως εξής:
«4. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται από Επιτροπές
Ενστάσεων (μία ή περισσότερες) οι οποίες αποτελούνται
από τρία μέλη με τους αναπληρωτές τους. Μέλη δύναται
να είναι κατά προτεραιότητα υπάλληλοι - γεωτεχνικοί ή
TE γεωπονίας, οικονομικοί και μηχανικοί των αρμόδιων
υπηρεσιών της Περιφέρειας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ύστερα από πρόταση του Γενικού Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή/και την εγγραφή τους στο
μητρώο και των Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών
Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, ύστερα από εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ
ή/και την εγγραφή τους στο μητρώο. Οι εν λόγω επι-
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τροπές συστήνονται με απόφαση του Περιφερειάρχη
η οποία αναρτάται στο Διαύγεια, στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας και κοινοποιείται στην EYE ΠΑΑ. Οι επιτροπές εξετάζουν το σύνολο των ενστάσεων από όλες τις
Περιφερειακές Ενότητες της οικείας Περιφέρειας και
συντάσσουν αιτιολογημένο πόρισμα.».
5. Το Παράρτημα 11 τροποποιείται ως εξής:
5.1. Η περίπτωση 5.7.2. του Παραρτήματος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.7.2. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ΕΕ του κατασκευαστή ότι το ρυμουλκούμενο όχημα/μηχάνημα έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 167/2013.
Εναλλακτικά υποβάλλονται α) αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001:2015 που έχει λάβει ο κατασκευαστής και
β) δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή (CE), η
οποία συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα II, μέρος
1, τμήμα Α του π.δ. 57/2010 όπως ισχύει και στην οποία
δηλώνεται ρητά ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται στις
σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και, εφόσον
συντρέχει λόγος, παρεμφερή αναφορά στην οποία θα
δηλώνεται η συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες ή/και
συναφείς διατάξεις τις οποίες πληροί το μηχάνημα.»
5.2. Η περίπτωση 5.7.3. του Παραρτήματος 11 αντικαθίσταται ως εξής:
«5.7.3. Βεβαίωση του κατασκευαστή ή του προμηθευτή του ρυμουλκούμενου, περί συμμόρφωσης αυτού με τις βασικές διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που διέπουν
όλα τα ρυμουλκούμενα που κυκλοφορούν στο οδικό
δίκτυο (φωτισμός, ανακλαστήρες, πέδηση, διαστάσεις
και βάρη ) και με το π.δ. 238/1994 (ΦΕΚ 135/Α) σχετικά
με τον καθορισμό των μεγίστων ορίων διαστάσεων και
βαρών των αγροτικών μηχανημάτων και των υπ' αυτών
ρυμουλκούμενων οχημάτων.»
5.3. Η υποπερίπτωση 6.2.10 του Παραρτήματος 11
αντικαθίσταται ως εξής:
«6.2.10 Η καταβολή της στήριξης για εκπόνηση και
παράδοση μελετών, εκτός της παραπάνω περίπτωσης
6.2.7, θα γίνεται με την προσκόμιση α) του ιδιωτικού
συμφωνητικού ανάθεσης των συγκεκριμένων μελετών
στο οποίο αναφέρονται οι όροι της ανάθεσης και τα παραδοτέα της μελέτης και β) των αντίστοιχων αποδείξεων
παροχής υπηρεσιών και των σχετικών δικαιολογητικών
εξόφλησης. Τα παραδοτέα της μελέτης πρέπει να βρίσκονται στην εκμετάλλευση και να είναι διαθέσιμα κατά
την παραλαβή των σχετικών επενδύσεων.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2018
Ο Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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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.

*02050901411180008*

