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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1573
Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1).
β) Του Κανονισμού (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) 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
(L 347/549).
γ) Της παρ. 19 του άρθρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).
δ) 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).
ε) Των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργα-
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νισμού 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 τροποποιήθηκαν
και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 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).
στ) Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
ζ) Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων
μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
η) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και διόρθωση σφαλμάτων Α’ 126).
θ) Του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).
ι) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).
ια) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό
με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
2. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
3. Την υπ’ αρ. 33864/1.12.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Τροποποίηση του καταστατικού της
ανώνυμης εταιρείας “Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.” και κωδικοποίηση αυτού» (Β’ 5386).
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4. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων
Φορέων» (Β’ 762).
5. Το από 30-3-2022 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. με σκοπό την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη/διάθεση λογισμικού συλλογής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης έτους 2022 και συνοδευτικών συστημάτων και εργασιών καθώς και υποστήριξη της συλλογής
ΕΑΕ 2022», το οποίο χρηματοδοτείται από το έργο με
τίτλο: «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για την υποστήριξη του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την λειτουργία της ως βασικός βραχίονας υλοποίησης στο πλαίσιο
του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας», με ενάριθμο 2019ΣΕ06300008 τεχνικό δελτίο.
6. Την ανάγκη απλούστευσης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για το 2022 του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
για τους δικαιούχους αγρότες, μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας για ταχύτερη διεκπεραίωση και διευκόλυνση
των δικαιούχων.
7. Την υπό στοιχεία 14538 ΕΞ 2022/14.04.2022 Εισήγηση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί του σχεδίου της Κοινής
Υπουργικής απόφασης: «Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.)», κατά την
οποία, από την εφαρμογή της απόφασης προκαλείται
δαπάνη εις βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού
του ΠΔΕ και του Μ.Π.Δ.Σ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα καλυφθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε. για
την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την λειτουργία της ως βασικός βραχίονας
υλοποίησης στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας», το οποίο εντάχθηκε στο ΠΔΕ με την
υπ’ αρ. 128941/12.12.2019 απόφαση του Υφυπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης έτους
2022 στο πλαίσιο του Ο.Σ.Δ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
μέσω ειδικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας
Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr).
Άρθρο 2
Δημιουργία ειδικής εφαρμογής για την
ηλεκτρονική υποβολή της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης έτους 2022 στο πλαίσιο του Ο.Σ.Δ.Ε.
Δημιουργείται ειδική εφαρμογή, προσβάσιμη μέσω
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης
(gov. gr) για την υποβολή στον Οργανισμό Πληρωμών
και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού
και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) της Ενιαίας Αίτησης Ενί-
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σχυσης έτους 2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013.
Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης
Ενίσχυσης
1. Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2022 υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είτε
από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο/νόμιμο εκπρόσωπο
νομικού προσώπου είτε μέσω πιστοποιημένου Κέντρου
Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), ως εξουσιοδοτημένου
εκπροσώπου του.
2. Για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτείται η αυθεντικοποίηση των φυσικών προσώπων, τα οποία ενεργούν
είτε για τον εαυτό τους είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων, με τη χρήση των προσωπικών κωδικώνδιαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
3. Στην περίπτωση που η υποβολή της αίτησης επιλέγεται να γίνει από πιστοποιημένο Κέντρο Υποδοχής
Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), τα φυσικά/νομικά πρόσωπα, μετά την
αυθεντικοποίησή τους κατά την παράγραφο 2, αποκτούν
μοναδικούς ειδικούς κλειδαρίθμους οι οποίοι αποδίδονται στα Κ.Υ.Δ., για την υποβολή της αίτησής τους.
4. Για τη συμπλήρωση της αίτησης, τα φυσικά/νομικά
πρόσωπα υποβάλλουν είτε απευθείας είτε μέσω πιστοποιημένου Κ.Υ.Δ. όλες τις αναγκαίες πληροφορίες (αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία), προκειμένου να
διαπιστωθεί η επιλεξιμότητά τους για ενίσχυση ή/και
στήριξη για το έτος 2022.
5. Η ειδική εφαρμογή δύναται να αντλεί στοιχεία από
την προηγούμενη υποβληθείσα Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης, όπως αυτά τηρούνται σε αποθετήρια δεδομένων
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
6. Μετά τη συμπλήρωση όλων των αναγκαίων αλφαριθμητικών και γεωχωρικών στοιχείων, διεξάγεται αυτόματος
έλεγχος της ορθότητας τους. Τυχόν εσφαλμένες καταχωρίσεις επισημαίνονται, με σκοπό τη διόρθωσή τους.
7. Μόλις ολοκληρωθεί η διόρθωση τυχόν εσφαλμένων
καταχωρίσεων, τα φυσικά/νομικά πρόσωπα οριστικοποιούν την αίτησή τους.
8. Η διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο πλαίσιο του Ο.Σ.Δ.Ε. τελεί υπό την επίβλεψη και
εποπτεία του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..
Άρθρο 4
Περιεχόμενο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.
1. Η ενιαία αίτηση που υποβάλλεται προς τον
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. περιέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες
για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για την ενίσχυση
ή/και τη στήριξη και ειδικότερα περιλαμβάνει τα εξής:
α) τα στοιχεία ταυτότητας του γεωργού,
β) τις λεπτομέρειες των καθεστώτων συνδεδεμένης
στήριξης και των ειδικών μέτρων στήριξης στα μικρά
νησιά Αιγαίου ή/και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης,
γ) τα στοιχεία αναγνώρισης όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή τους σε εκτάρια,
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τη θέση τους και υποχρεωτικά τον μοναδικό Αριθμό
Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ), όπως αναγράφεται στο
έντυπο Ε9 του ιδιοκτήτη (ιδιόκτητου αγροτεμαχίου),
ανάλογα με την περίπτωση, τη χρήση τους, το είδος, το
μέγεθος και τη θέση των περιοχών οικολογικής εστίασης και το κατά πόσον πρόκειται για αρδευόμενο ή μη,
αγροτεμάχιο, τα στοιχεία του ζωικού κεφαλαίου (πλήθος ζώων ανά είδος και κατηγορία), καθώς και λοιπά
απαραίτητα αλφαριθμητικά και γεωχωρικά στοιχεία
κατά την κείμενη νομοθεσία,
δ) κατά περίπτωση, τα στοιχεία που επιτρέπουν τη
σαφή αναγνώριση των μη γεωργικών εκτάσεων για τις
οποίες ζητείται στήριξη στο πλαίσιο των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης,
ε) κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά έγγραφα που
απαιτούνται για τη διαπίστωση της επιλεξιμότητας για
το συγκεκριμένο καθεστώς ή/και μέτρο,
στ) υπεύθυνη δήλωση του γεωργού ότι γνωρίζει τους
όρους συμμετοχής και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από αυτή στα εν λόγω καθεστώτα άμεσων ενισχύσεων ή/
και μέτρων αγροτικής ανάπτυξης και ότι είναι ενήμερος
σχετικά με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση
μη τήρησης των υποχρεώσεων.
2. Με τα στοιχεία που συμπληρώνονται στην Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης 2022 ενημερώνεται τo σχετικό πεδίο
της «Δήλωσης Καλλιέργειας και εκτροφής Ζώων» του
ΕΛΓΑ για την ασφάλιση της παραγωγής του.
3. Η ψηφιακή απεικόνιση των αγροτεμαχίων καθώς
και τα περιγραφικά δεδομένα γίνονται είτε απευθείας
από το γεωργό είτε με υπόδειξη στα Κ.Υ.Δ., κατά δήλωση
και ευθύνη του γεωργού. Για το σκοπό αυτό στο πληροφοριακό σύστημα υπάρχουν τεχνικά μέσα εντοπισμού
και τα αντίστοιχα επεξηγηματικά εγχειρίδια χρήσης της
ηλεκτρονικής εφαρμογής.
Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της ειδικής
εφαρμογής
Η ειδική εφαρμογή της παρούσας διαλειτουργεί μέσω
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019
(Α’ 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με
το Μητρώο Πολιτών, το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας
(Ε.Μ.Επ.), το Μητρώο Α.Μ.Κ.Α.-Ε.Μ.Α.Ε.Σ. και το Μητρώο
της εθνικής φορολογικής αρχής. Η ειδική εφαρμογή διαλειτουργεί, επίσης και με αποθετήρια δεδομένων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για άντληση στοιχείων αιτήσεων ενίσχυσης
του προηγούμενου έτους ενίσχυσης.
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Άρθρο 6
Ζητήματα σχετικά με τον προσδιορισμό των
κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων
για την ασφάλεια της επεξεργασίας
1. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία
του έργου, καθώς και για την οργάνωση των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε
πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την
ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην
ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω
επεξεργασίας αποκλειστικά για τον αναφερόμενο στην
παρ. 1 σκοπό, περιορίζονται δε στα απολύτως απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού αυτού. Η νομική βάση
επεξεργασίας των δεδομένων είναι οι περ. γ’ και ε’ της
παρ. 1 του άρθρου 6 του Γενικού Κανονισμού για την
Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Τα ανωτέρω δεδομένα
τηρούνται για τον ως άνω σκοπό για περίοδο δύο (2)
ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ο
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου
επεξεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119) (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων, Γ.Κ.Π.Δ), τηρώντας όλες τις
υποχρεώσεις που προκύπτουν από αυτόν καθώς και τον
ν. 4624/2019 (Α’ 137).
Άρθρο 7
Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας
Η παραγωγική λειτουργία της ειδικής εφαρμογής του
άρθρου 1 εκκινεί στις 14.4.2022.
Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Απριλίου 2022
Οι Υπουργοί
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1844/14.04.2022

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02018441404220004*

