
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμενων 
κατ΄ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των 
μετακινούμενων προσώπων του Τομέα Μακεδο-
νίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών.

2 Υπερωριακή εργασία για το εκπαιδευτικό προσω-
πικό των μαθητικών κατασκηνώσεων θέρους 2018.

3 Έγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργο-
περιβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέ-
τρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 
κατά το έτος 2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 3049 (1)
Καθορισμός ανωτάτου ορίου των επιτρεπόμε-

νων κατ΄ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 

των μετακινούμενων προσώπων του Τομέα Μα-

κεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 της παρα-

γράφου Δ του Μέρους Β του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 
(94 Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου 
Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποί-
ηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».

β) Του άρθρου 77 παρ.3 και του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποί-
ηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ-
νητικά όργανα», όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 141/2017 (180 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου 
Εσωτερικών» και ειδικά τα άρθρα 57 και 58 αυτού.

ε) Του π.δ. 24/2015 (20 Α΄) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων».

στ) Του π.δ. 123/2016 (208 Α΄) «Ανασύσταση και μετο-
νομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του 
Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μετανα-
στευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτι-
κής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία 
Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ζ) Του π.δ. 73/2015 (116 Α΄) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

η) Του π.δ. 125/2016 (210 Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2. Τη με αριθμ. Υ29/9.10.2015 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (2168 Β΄).

3. Τη με αριθμ. 39324/6-12-2016 απόφαση που αφορά 
στην «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτε-
ρικών, Μαρία Κόλλια - Τσαρουχά» (3959 Β΄).

4. Την αριθμ. 1109/15.03.2018, Εισηγητική Έκθεση της 
Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Τομέα Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Εσω-
τερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (143 Α΄), με βάση την οποία, η έκδοση της 
παρούσης είναι εντός των εγκεκριμένων πιστώσεων του 
Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θρά-
κης), στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2018 του 
οποίου (Ε.Φ. 07/210) και στη μείζονα κατηγορία 0700 
που αφορά τις πληρωμές με μετακινήσεις, υπάρχει εγ-
γεγραμμένη πίστωση συνολικού ποσού 51.000 € (ΚΑΕ 
0719, 0721 και 0722), ενώ, σημειώνεται ότι θα υπάρξει 
πρόβλεψη αντίστοιχων με τις πιστώσεις του 2018 στους 
οικείους ΚΑΕ και για τα επόμενα έτη, πάντα μέσα στα 
πλαίσια των εγκεκριμένων προϋπολογισμών και του 
ΜΠΔΣ του φορέα, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των επιτρεπόμενων κατ΄ 
έτος ημερών εκτός έδρας, κατά ανώτατο όριο,

Α. των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Υπουργείο 
Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης), ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΗΜΕΡΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ 60
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ 60
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕ 40
ΙΑΤΡΩΝ ΠΕ 40
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΕ 40
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ 40
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ TE 40
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TE 40
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TE 40
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΔΕ 40
ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ 40
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ ΔΕ 40
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕ 40
ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ ΔΕ 40
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΕ 40

Β. Των μετακλητών, ειδικών συνεργατών και απο-
σπασμένων στο Γραφείο της Υφυπουργού Εσωτερικών 
(Τομέας Μακεδονίας - Θράκης), καθώς και μελών του 
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) 
που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, σε 40 ημέρες.

2. Οι μέρες μετακίνησης εκτός έδρας που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί από 1-1-2018 μέχρι τη δημοσίευση της πα-
ρούσης, συμψηφίζονται με τις ημέρες εκτός έδρας που 
καθορίζονται με την παρούσα απόφαση στα Α και Β της 
πρώτης παραγράφου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Θεσσαλονίκη, 9 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών

ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ - ΤΣΑΡΟΥΧΑ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 118129/A2 (2)
Υπερωριακή εργασία για το εκπαιδευτικό προ-

σωπικό των μαθητικών κατασκηνώσεων θέρους 

2018. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον α.ν. 1787/1939 (ΦΕΚ 231/Α΄/9-6-1939), «Περί 

Οργανώσεως των Μαθητικών Συσσιτίων».
2. Την αριθμ. IB/7243 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 368/

Β΄/28-06-1983) «Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας 
Μαθητικών Κατασκηνώσεων».

3. Την αριθμ. 128413 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 631/
Β΄/25-10-1966), «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των 
Μαθητικών Συσσιτίων και Μαθητικών Εξοχών».

4. Το ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/2014) «Αρχές δημο-
σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ...».

5. Το π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/05-08-2016) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους διατάκτες».

6. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/
16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες 
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

7. Την πράξη 1/2018 της Κεντρικής Επιτροπής Μαθη-
τικών Κατασκηνώσεων και Φιλοξενίας (ΚΕΜΚΦ) του ΥΠ-
ΠΕΘ, για τον καθορισμό των κατασκηνωτικών περιόδων 
θέρους 2018 καθώς και την αντίστοιχη πράξη 3/2018, για 
την έγκριση του χρηματικού ποσού, για την αποζημίωση 
υπερωριακής εργασίας για το εκπ/κό προσωπικό των 
μαθητικών κατασκηνώσεων θέρους 2018.

8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται 
δαπάνη για την καταβολή ωρών υπερωριακής αποζημί-
ωσης εξήντα (60) θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού 
των μαθητικών κατασκηνώσεων, για την Α' κατασκηνω-
τική περίοδο, εξήντα (60) θέσεων εκπαιδευτικού προ-
σωπικού, για τη Β΄ κατασκηνωτική περίοδο και δώδεκα 
(12) θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, για τη Γ΄ κατα-
σκηνωτική περίοδο, που θα καλυφθούν από εκπαιδευτι-
κούς Π/θμιας Εκπ/σης, ύψους συνολικά, δεκαέξι χιλιάδων 
(16.000,00€), του έτους 2018, η οποία θα αντιμετωπισθεί 
με μεταφορά πιστώσεων, από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις στον ΚΑΕ 5297 του Ε.Φ. 181 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και

9. Το γεγονός ότι θα απαιτηθούν συνολικά δύο χιλιά-
δων δεκαέξι (2.016) ώρες υπερωριακής εργασίας και 
αντίστοιχα δεκαέξι χιλιάδες ευρώ (16.000,00€) υπερω-
ριακής αποζημίωσης των υπαλλήλων πέραν του υπο-
χρεωτικού ωραρίου εργασίας τους, για την διοικητική 
οργάνωση και προετοιμασία των κατασκηνωτικών χώ-
ρων των μαθητικών κατασκηνώσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., για 
το καλοκαίρι 2018.

10. Την αριθμ. 111024/Β1/03.07.2018 απόφαση του 
Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού, 
ΜΠΔΣ της Γεν. Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Μεταφορά πιστώσεων στον Κ.Α.Ε. 
5297 και Ε.Φ. 185 του Προϋπολογισμού έτους 2018», 
προκειμένου οι αρμόδιες Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης να αποζημιώσουν την 
υπερωριακή εργασία των εκπαιδευτικών στις μαθητικές 
κατασκηνώσεις Ξάνθης, Μεταμόρφωση Χαλκιδικής και 
Σαγιάδας Θεσπρωτίας.

11. Την αριθμ. Φ.1/Γ/217/114378/Β1/06.07.2018 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014  (ΦΕΚ 143, τ. Α΄).

12. Τις αποφάσεις περί δέσμευσης πιστώσεων με ΑΔΑ: 
ΩΤΞΛ4653ΠΣ-ΧΡΝ, ΑΔΑ: ΨΡΜΟ4653ΠΣ-Α0Ρ και ΑΔΑ: 
ΩΞΝΚ4653ΠΣ-ΞΝΑ των Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας και 
Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου, αντίστοιχα, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία συνολικά 
δύο χιλιάδων δεκαέξι (2.016) ωρών και για τις τρεις (03) 
κατασκηνωτικές περιόδους σε (45) εκπαιδευτικών της 
Α/θμιας Εκπ/σης, που θα εργαστούν υπερωριακά πέραν 
του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, για τη διοικητική 
οργάνωση και προετοιμασία των κατασκηνωτικών χώ-
ρων των μαθητικών κατασκηνώσεων Μεταμόρφωσης 
Χαλκιδικής, Σαγιάδας Θεσπρωτίας και Αβδήρων Ξάνθης, 
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για τη θερινή περίοδο 2018, προκειμένου να φιλοξενη-
θούν οι μαθητές σε συνθήκες εύρυθμης λειτουργίας. 

Η κατανομή της υπερωριακής εργασίας ανά Μαθητική 
κατασκήνωση έχει ως εξής: α) στη μαθητική κατασκή-
νωση Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, για τις τρεις (3) κατα-
σκηνωτικές περιόδους θα κατανεμηθούν πεντακόσιες 
ενενήντα τέσσερις (594) ώρες σε έντεκα (11) εκπαιδευ-
τικούς, ύψους € 5.000,00 β) στη μαθητική κατασκήνω-
ση Σαγιάδας Θεσπρωτίας, για τις δύο (2) κατασκηνωτι-
κές περιόδους θα κατανεμηθούν τετρακόσιες τριάντα 
δύο (432) ώρες σε δώδεκα (12) εκπαιδευτικούς, ύψους 
€3.500,00 και γ) στη μαθητική κατασκήνωση Ξάνθης, για 
τις δύο (2) κατασκηνωτικές περιόδους θα κατανεμηθούν 
εννιακόσιες ενενήντα (990) ώρες σε είκοσι δύο (22) εκ-
παιδευτικούς, ύψους €7.500,00.

2. Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
για εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες, ανά μα-
θητική κατασκήνωση, έχει ως ακολούθως: Α) στη μα-
θητική κατασκήνωση Μεταμόρφωσης Χαλκιδικής, για 
τις τρεις (3) κατασκηνωτικές περιόδους, (330) ώρες για 
απογευματινή εργασία μέχρι 22ας ώρας, (88) ώρες για 
νυχτερινή εργασία από 22ας μέχρι 6ης πρωινής ώρας, 
(88) ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων από 
6ης πρωινής μέχρι 22ας και (88) ώρες για εργασία Κυρι-
ακών και εξαιρέσιμων από 22ας μέχρι 6ης πρωινής της 
επόμενης μέρας. Β) στη μαθητική κατασκήνωση Σαγιά-
δας Θεσπρωτίας, για τις δύο (2) κατασκηνωτικές περιό-
δους, (240) ώρες για απογευματινή εργασία μέχρι 22ας 
ώρας, (60) ώρες για νυχτερινή εργασία από 22ας μέχρι 
6ης πρωινής ώρας, (60) ώρες για εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων από 6ης πρωινής μέχρι 22ας και (72) ώρες 
για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων από 22ας μέχρι 
6ης πρωινής της επόμενης μέρας και Γ) στη μαθητική 
κατασκήνωση Ξάνθης, για τις δύο (2) κατασκηνωτικές 
περιόδους, (638) ώρες για απογευματινή εργασία μέχρι 
22ας ώρας, (110) ώρες για νυχτερινή εργασία από 22ας 
μέχρι 6ης πρωινής ώρας, (110) ώρες για εργασία Κυρι-
ακών και εξαιρέσιμων από 6ης πρωινής μέχρι 22ας και 
(132) ώρες για εργασία Κυριακών και εξαιρέσιμων από 
22ας μέχρι 6ης πρωινής της επόμενης μέρας.

3. Η κάλυψη της δαπάνης θα γίνει από τον προϋ-
πολογισμό των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης, που έχουν την ευθύνη λειτουργίας των 
κατασκηνώσεων, (Κ.Α. 9046-185 για την Περιφερειακή 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, 
Κ.Α. 9023-185 για την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης Κεντρικής Μακεδονίας και Κ.Α. 9024-185 για την 
Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου) και τον 
Κ.Α.Ε. 5297 οικονομικού έτους 2018 .

4.0 υπολογισμός της ωριαίας αποζημίωσης καθενός 
γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015).

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

    Αριθμ. 2156/98997 (3)
’Εγκριση πιστώσεων για την καταβολή ανειλημ-

μένων υποχρεώσεων του Μέτρου 10 «Γεωργοπε-

ριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» και του Μέ-

τρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμ-

ματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 

κατά το έτος 2018. 

 ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το άρθρο 39 παρ. 10 του ν. 2065/1992 «Αναμόρφω-

ση της φορολογίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
2) Το άρθρο 62 παρ. 2 περ. α΄ 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 προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 
32), όπως ισχύει.

3) Τα άρθρα 20, 66, 68 και 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), όπως ισχύουν.

4) Την παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 4314/2014 «Α) Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών 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 (Α΄ 297) και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 265), όπως ισχύει.

5) Τον καν. (ΕΕ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γε-
ωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενι-
κών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιεί-
ας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
1083/2006 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 320).

6) Τον καν. (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρί-
ου 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 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 487).

7) Τον καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013, σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση 
και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτι-
κής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 
352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) 
αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 
485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).
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8) Τον καν. (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύ-
σεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο 
πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κα-
τάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 
347, 20.12.2013, σ. 608).

9) Τον καν. (ΕΕ) αριθμ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 
2013, σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή 
τους για το έτος 2014 και την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου και των κανο-
νισμών (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και 
(ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή τους κατά 
το έτος 2014 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 865).

10) Τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμόν (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 
(ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 48).

11) Τον κατ΄ εξουσιοδότηση κανονισμόν (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 (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 1).

12) Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 808/2014 
της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέ-
σπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) (ΕΕ L 227, 31.7.2014, σ. 18).

13) Το άρθρο 1 παρ. 4 περ. α΄ του ν.δ. 131/1974 «Περί 
παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, 
κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» 
(Α΄ 320), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (Α΄ 98).

15) Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄ 145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

16) Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

17) Την αριθμ. 239591/02.10.2009 (Β΄ 2204/02.10.2009) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπερι-
βαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων 
του μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (Π.Α.Α.) 2007 - 2013 "Αλέξανδρος Μπαλτατζής"».

18) Την αριθμ. 079833/24.10.2011 (Β΄ 2366) απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο 
πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 2.1.4 του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007 - 2013 
"Αλέξανδρος Μπαλτατζής"».

19) Την αριθμ. 12194/07.11.2011 ( Β΄ 2624/08.11.2011) 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενι-
σχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 1.4 "Αμειψισπορά με 
ξηρικές καλλιέργειες σε καπνοπαραγωγικές περιοχές" 
και της δράσης 2.3 "Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχεί-
ρισης στην παραγωγή καπνού" του μέτρου 2.1.4 Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007 - 2013».

20) Την αριθμ. 12805/11.09.2012 απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις 
στο πλαίσιο της δράσης 2.3 (Β) "Σύστημα Ολοκληρωμέ-
νης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων "του 
Μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
(Π.Α.Α.) 2007 - 2013» (Β΄ 2556).

21) Την αριθμ. Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» 
(Β΄ 2168/9.10.2015).

22) Την αριθμ. Υ200/21.11.2016 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη 
Τσιρώνη» (Β΄ 3755/21.11.2016), όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. Υ92/29.11.2017 (Β΄ 4195) όμοια απόφαση.

23) Την αριθμ. 704/47405/18.04.2016 απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων «απόφαση καθορισμού συνεχιζόμενων 
πράξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007 - 2013 στο Μέτρο 
11 του ΠΑΑ 2014 - 2020» (ΑΔΑ: ΩΟ144653ΠΓ-ΜΗ9).

24) Την αριθμ. 1123/51877/04.04.2018 τροποποίηση 
της αριθμ. 3379/19.04.2016 (ΑΔΑ: 67ΠΧ4653ΠΓ-ΒΧΙ) 
απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτι-
κής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «απόφαση καθορι-
σμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 
2007 - 2013 στο Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014 - 2020» (ΑΔΑ: 
66ΓΨ4653ΠΓ-Β49).

25) Το κεφάλαιο 19 «Μεταβατικές ρυθμίσεις» του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020 (CCI 2014GR06RDNP001).

26) Την αριθμ. C (2015) 9170 final /11.12.2015 Εκτε-
λεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
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Ανάπτυξης, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ. C(2017) 
4571 final/28.06.2017 και C(2017) 8693 final/16.12.2017 
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με την 
έγκριση του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της 
Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης .

27) Την αριθμ. 7438/34106/09.03.2018 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ: 
Ω5ΡΠ4653ΠΓ-ΠΦΟ), με την οποία εγκρίνεται η δέ-
σμευση πίστωσης ύψους εξήντα εκατομμυρίων ευρώ 
(60.000.000,00€) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 
σε βάρος της πίστωσης του Προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
Ειδικός φορέας 29 - 110 - Κ.Α.Ε 5323- οικ. έτους 2018 
για την "κάλυψη δαπάνης υλοποίηση του Μέτρου 10 
ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ και του 
Μέτρου 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ του Προγράμμα-
τος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 για το 2018", 
η οποία καταχωρήθηκε με α/α 25294 στο Βιβλίο Εγκρί-
σεων και Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

28) Την αριθμ. 219/66002/08.05.2018 εισήγηση του 
προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε΄ του 
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

29) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προ-
ϋπολογισμού, ύψους 60.000.000 ευρώ, σε βάρος των 
πιστώσεων του ΚΑΕ 5323 του Ειδικού Φορέα 29-110 για 
την καταβολή ανειλημμένων υποχρεώσεων της προη-
γούμενης προγραμματικής περιόδου του Μέτρου 10 
«ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» και 
του Μέτρου 11 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση δαπάνης - Δικαιούχοι

1. Εγκρίνεται η δημόσια δαπάνη για την καταβολή των 
οικονομικών ενισχύσεων για το έτος 2018, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, στους δικαιού-
χους των Δράσεων, όπως αυτές αναλύονται στο άρθρο 3 
της παρούσας. Η δαπάνη αφορά σε καταβολή ανειλημ-
μένων υποχρεώσεων προηγουμένων ετών εφαρμογής 
οι οποίες αναλήφθηκαν:

• κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, στο 
πλαίσιο των Μέτρων του ΠΑΑ 2007- 2013, βάσει του καν. 
(ΕΚ) 1698/2005,

• από την 1η Ιανουαρίου 2014 βάσει του καν. (ΕΕ) 
1310/2013 και του κατ΄ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) 
807/2014 

και χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό 
και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ).

2. Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι όσοι βρίσκονται 
υπό νομική δέσμευση και τηρούν τις συμβατικές τους 
υποχρεώσεις στο πλαίσιο των Κανονισμών καν. (ΕΟΚ) 

2078/1992, καν. (ΕΚ) 1257/1999 και καν. (ΕΚ) 1698/2005, 
στους οποίους καταβάλλονται οι προβλεπόμενες από 
τους παραπάνω κανονισμούς ενισχύσεις.

3. Η χρηματοδότηση Δράσεων του Μέτρου 10 και 11 
του ΠΑΑ 2014-2020 περιλαμβάνει:

α) Την καταβολή ενισχύσεων των Δράσεων των Μέ-
τρων 10 και 11 για προηγούμενα έτη εφαρμογής.

β) Την κάλυψη των προκαλούμενων από την εφαρμο-
γή των εν λόγω Μέτρων δαπανών.

Άρθρο 2
Πιστώσεις - Χρηματοδότηση - Ενισχύσεις

1. Η συνολική δημόσια δαπάνη για το έτος 2018 ανέρ-
χεται σε 60.000.000 ευρώ και αφορά στην κάλυψη νομι-
κών δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν σε προηγούμενες 
προγραμματικές περιόδους.

2. Η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής των ενισχύ-
σεων και των ελέγχων των δικαιούχων του άρθρου 1 
καθορίζονται στις αριθμ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ 
Β΄ 2366/25.10.2011) και 12194/07.11.2011 (ΦΕΚ Β΄ 
2624/08.11.2011) αποφάσεις των Υπουργών Οικονο-
μικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και στην αριθμ. 
12805/11.09.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2556/20.09.2012) απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό-
τητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

3. Στις δαπάνες που αφορούν στην ενίσχυση των δικαι-
ούχων, συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), με ποσοστά συμμετοχής, όπως 
αυτά ορίζονται στον εκάστοτε χρηματοδοτικό πίνακα 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
(ΠΑΑ) 2014-2020.

4. Διαπιστευμένος Οργανισμός Πληρωμής των ενισχύ-
σεων για τα Μέτρα 10 και 11 είναι ο Οργανισμός Πληρω-
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολι-
σμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

5. Η Δημόσια Δαπάνη που προκύπτει από την εφαρ-
μογή της παρούσας βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό 
Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος 
χρηματοδοτείται από τον ΚΑΕ 5323 Ε.Φ. 29/110 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα από 
την ανωτέρω πίστωση επιστρέφονται στον κρατικό προ-
ϋπολογισμό (Κ.Α. Εσόδου 3919).

6. Το Ελληνικό Δημόσιο είναι δικαιούχος της κοινοτικής 
συμμετοχής, η οποία μεταφέρεται στο λογαριασμό αυ-
τού, που τηρείται στο κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας 
της Ελλάδας.

7. Οι δαπάνες που αφορούν στην οικονομική ενίσχυση 
των δικαιούχων όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας ανέρχονται στο ποσό των 60.000.000 Ευρώ.

Άρθρο 3
Χρηματοδοτούμενα Μέτρα και Δράσεις

Οι Δράσεις ανά Μέτρο που χρηματοδοτούνται ως ανει-
λημμένες υποχρεώσεις με βάση την παρούσα απόφαση 
είναι οι εξής:
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Μέτρο 10

Δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 δυνάμει του άρθρου 28 
του καν. (ΕΕ) 1305/2013

Αντιστοιχία με Δράσεις του ΠΑΑ 2007 - 2013 
δυνάμει του άρθρου 36, στοιχείου (α), σημ. 
(iν) και του άρθρου 39 του καν. 1698/2005

Μ.10

10.1.4 Μείωση της ρύπανσης του νερού 
από γεωργική δραστηριότητα 2.1.4-2.1 Προστασία των ευαίσθητων 

στα νιτρικά περιοχών

10.1.9
Διατήρηση απειλούμενων 
αυτοχθόνων φυλών αγροτικών 
ζώων

2.1.4 -3.1
Διατήρηση απειλούμενων 
αυτοχθόνων φυλών αγροτι-
κών ζώων

10.1.3 Διατήρηση αμπελοκομικής 
πρακτικής στον αμπελώνα Θήρας 2.1.4-4.2

Διατήρηση αμπελοκομικής 
πρακτικής στον αμπελώνα 
Θήρας

Ενισχύσεις για τη γεωργία για το περιβάλλον
και το κλίμα

2.1.4-1.4 Αμειψισπορά με ξηρικές 
καλλιέργειες

2.1.4-2.3.1
Σύστημα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στην παραγωγή 
καπνού

2.1.4-2.3.2
Σύστημα ολοκληρωμένης 
διαχείρισης στην παραγωγή 
ζαχαρότευτλων

2.1.4-3.6
Μακροχρόνια παύση της 
εκμετάλλευσης γεωργικών 
γαιών

2.1.4-4.1 Προστασία παραδοσιακού 
ελαιώνα Άμφισσας

Μέτρο 11

Δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 δυνάμει του άρθρου 29 
του καν. (ΕΕ) 1305/2013

Αντιστοιχία με Δράσεις του ΠΑΑ 2007 - 2013 
δυνάμει του άρθρου 36, στοιχείου (α), σημ. 
(iv) και του άρθρου 39 του καν. (ΕΚ)

M11

11.1.1

Ενίσχυση για στροφή σε πρακτικές 
και μεθόδους βιολογικής γεωργίας

2.1.4-1.1 Βιολογική Γεωργία

11.1.2 2.1.4-1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2018

Οι Αναπληρωτές Υπουργοί

 Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ  
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*02028681807180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 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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