
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 1η τροποποίηση της αριθμ. 3886/11-05-2018 
(ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) απόφασης του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Λεπτο-
μέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 
«Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων 
της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 
παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργί-
ας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντι-
κά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις 
για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020».

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Προέδρου του 
Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτ-
λων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και πα-
ροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή 
Προέδρου» σε Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Τμημάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 8104 (1)
1η τροποποίηση της αριθμ. 3886/11-05-2018 

(ΑΔΑ: ΩΠΕ34653ΠΓ-8ΦΨ) απόφασης του Υπουρ-

γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Λεπτο-

μέρειες εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 

«Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων 

της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την 

παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργί-

ας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντι-

κά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις 

για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020". 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1 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 17/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-06-2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 2 
του άρθρου 69 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
(Α΄ 265).

1.2 Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

1.3 Του ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32) και το άρθρο 
65 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

1.4 Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138).

1.5 Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α΄ 160).

1.6 Του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 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 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής 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.

1.7 Του Κανονισμού (ΕΕ) 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.

1.8 Του Κανονισμού (ΕΕ) 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.
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1.9 Του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (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 ελέγ-
χου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών 
καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται 
στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανά-
πτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.

1.10 Του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 
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.

1.11 Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014 της 
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευ-
ρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

1.12 Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 809/ 
2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπι-
ση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση.

1.13 Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 908/2014 της 
Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2014, για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τους οργανισμούς πληρωμών και άλλους οργανισμούς, 
τη δημοσιονομική διαχείριση, την εκκαθάριση λογαρια-
σμών, τους κανόνες σχετικά με τους ελέγχους, τις εγγυ-
ήσεις και τη διαφάνεια.

1.14 Της αριθμ. 74391/ΕΥΚΕ2634/13-07-2016 εγκυ-
κλίου του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Του-
ρισμού.

1.15 Της αριθμ. 282966/09-07-2007 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» 
(Β΄ 1205).

1.16 Της αριθμ. 24944/20-09-2016 κοινής υπουργι-
κής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμ-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» (Β΄ 3066).

1.17 Της αριθμ. 1065/19-04-2016 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα 
«θέσπιση διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και 
Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδας 2014-2020» (Β΄ 1273) όπως ισχύει κάθε φορά.

2. 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 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο 
8.2.15 «Μέτρο 16 - Συνεργασία (άρθρο 35)» όπως κάθε 
φορά ισχύει.

3. Την αριθμ. 2545/17.10.2016 (Β΄ 3447) κοινή υπουρ-
γική απόφαση «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».

4. Το αριθμ. 2353/27-09-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΠΑΑ περί 
Περιφερειακής κατανομής πόρων εκχωρούμενων μέτρων/
δράσεων του ΠΑΑ 2014 - 2020, όπως ισχύει κάθε φορά.

5. Τις αποφάσεις - συμπεράσματα της από 4-4-2016 
1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-
2020, όπως διαμορφώθηκαν στην από 15-12-2017 4η 
Συνεδρίαση της ίδιας Επιτροπής, και διαμορφώθηκαν με 
τη 10η γραπτή διαδικασία (17.05.2018) όσον αφορά στα 
κριτήρια επιλογής των Υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-
16.5 και διορθώθηκαν στις 22.06.2018, 5η Συνεδρίαση 
της ίδιας Επιτροπής.

6. Την αριθμ. 3886/11.05.2018 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων "Λεπτομέρειες 
εφαρμογής των Υπομέτρων 16.1 - 16.2 «Ίδρυση και λει-
τουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύ-
μπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη 
βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 - 16.5 «Συνεργασία 
για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και 
δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020" (Β΄ 1735).

7. Τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΠΑΑ με το αριθμ. 
2505/07-08-2018 έγγραφο.

8. Τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ με το αριθμ. 
58018/10-08-2018 έγγραφο.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την 1η τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 3886/11.05.2018 
υπουργική απόφαση (Β΄ 1735) ως εξής:

Άρθρο 1
Στο άρθρο 2, εδάφιο 3 αντικαθίσταται η περίπτωση 

1, ως εξής:
«Την παραγωγή ασφαλέστερων και υψηλότερης δι-

ατροφικής αξίας τροφίμων που απευθύνονται είτε στο 
συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.».

Άρθρο 2
1. Στο Άρθρο 6, σημείο 1, εδάφιο 3 αντικαθίσταται η 

περίπτωση 1 ως εξής: «Τα μέλη της Ε.Ο. μπορεί να είναι:
Τα μέλη που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γε-

ωργίας ή της κτηνοτροφίας: παραγωγοί (επαγγελματίες 
γεωργοί) ή αναγνωρισμένη επαγγελματική οργάνωση 
(π.χ. αγροτικοί συνεταιρισμοί, ομάδες παραγωγών, ορ-
γανώσεις παραγωγών) ή διεπαγγελματική οργάνωση η 
οποία θα έχει εναρμονίσει τη λειτουργία της σύμφωνα 
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με το εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Ειδικότερα, οι αγροτικοί 
συνεταιρισμοί και οι διεπαγγελματικές οργανώσεις θα 
πρέπει να έχουν εναρμονίσει τη λειτουργία τους σύμ-
φωνα με το νόμο 4384/2016 (ΦΕΚ 78/Α/26-04-2016) 
και οι ομάδες παραγωγών/ οργανώσεις παραγωγών να 
έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προ-
βλέπεται στην αριθμ. υπουργική απόφαση 397/18235/
16-02-2017 (ΦΕΚ 601/Β΄/24-02-2017, όπως ισχύουν. Επί-
σης, το μέλος που δραστηριοποιείται στον τομέα της 
γεωργίας ή της κτηνοτροφίας δύναται να είναι νομικό 
πρόσωπο (ΟΕ, ΑΕ, κ.λπ.) το οποίο:

α) έχει κύρια δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα, 
στη γεωργική παραγωγή (Ομάδα ΚΑΔ 01 εκτός των ΚΑΔ 
01.6 και ΚΑΔ 01.7). Δραστηριότητες στην αλιεία δεν λαμ-
βάνονται υπόψη,

β) έχει υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης,
γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερο,
δ) δεν τελεί υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχεί-

ριση, εκκαθάριση,
ε) τα μέλη του είναι εγγεγραμμένα στο ΜΑΑΕ ως κά-

τοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης.
2. Στο άρθρο 6, σημείο 1 στο 3ο εδάφιο προστίθεται 

νέα περίπτωση ως εξής:
«•Λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις 

(οντότητες που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, δη-
λαδή προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες σε δεδομένη 
αγορά και δεν εμπίπτουν στους κανόνες του εμπορικού 
δικαίου)».

Άρθρο 3
Στο Άρθρο 7 προστίθεται νέα περίπτωση ως εξής:
«•Ε.Ο. που μέλος της προέρχεται από άλλο κράτος 

- μέλος της Ε.Ε. και δραστηριοποιείται σε θέματα που 
αφορούν στο γεωργικό/κτηνοτροφικό τομέα ή/και στον 
τομέα των τροφίμων ή ο ρόλος του αφορά στη διάχυση 
των αποτελεσμάτων του επιχειρησιακού σχεδίου».

Άρθρο 4
1. Στο άρθρο 12, σημείο 1 αντικαθίσταται η πρώτη 

παράγραφος ως εξής:
«Δαπάνες προσωπικού, μόνιμου (τακτικού προσω-

πικού ή προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου) ή 
έκτακτου (προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή 
με σύμβαση μίσθωσης έργου) που έχει προσληφθεί από 
φορέα/μέλος της Ε.Ο. σύμφωνα με την κείμενη νομοθε-
σία. Για τις δαπάνες προσωπικού ισχύει το άρθρο 12 της 
αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄)
απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Για το μόνιμο προσω-
πικό των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ του δημόσιου τομέα δεν είναι 
επιλέξιμη δαπάνη οποιαδήποτε αμοιβή».

2. Στο άρθρο 12, σημείο 1 αντικαθίσταται η τέταρτη 
παράγραφος ως εξής:

«Η αμοιβή του παραγωγού αφορά σε εργασίες που 
σχετίζονται αποκλειστικά με την υλοποίηση της πιλο-
τικής εφαρμογής υπολογίζεται ανά ώρα απασχόλησης 
με μέγιστο χρόνο πλήρους απασχόλησης των 6 ωρών 
και 40 λεπτών ημερησίως και μέχρι το όριο των 4,09 €/
ώρα ή 26,18 €/ ημέρα πλήρους απασχόλησης (μικτές 
αποδοχές).».

3. Στο άρθρο 12 αντικαθίσταται το σημείο 4 ως έξης:
«4. Έμμεσες λειτουργικές δαπάνες, είναι επιλέξιμες 

χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών 
και υπολογίζονται ως 15% των επιλέξιμων άμεσων 
δαπανών προσωπικού (άρθρο 68, παρ. 1β, του Καν. 
1303/2013 και άρθρο 25, παρ. Α1α της αριθμ. 110427/
ΕΥΘΥ/1020/2016). Οι άμεσες δαπάνες προσωπικού που 
χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού είναι αυτές που 
συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία "Δαπάνες Προσω-
πικού" της Δράσης 2. Στις άμεσες δαπάνες προσωπικού 
που χρησιμοποιούνται ως βάση υπολογισμού δεν συ-
μπεριλαμβάνεται τυχόν ΦΠΑ, έστω και αν αυτός είναι 
επιλέξιμη δαπάνη. Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα 
που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ως υπεργο-
λάβοι (συμβάσεις παροχής υπηρεσιών) δεν θεωρούνται 
προσωπικό του δικαιούχου (άρθρο 12, παρ. 5 της αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/2016).».

Άρθρο 5
Στο άρθρο 13 αντικαθίσταται η περίπτωση 4 ως εξής:
«Η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, εξοπλι-

σμού πληροφορικής, λογισμικού με εξαίρεση την πα-
ραγωγική επένδυση.».

Άρθρο 6
Στο άρθρο 16, σημείο 3.Β αντικαθίσταται η 7η πε-

ρίπτωση ως εξής: «Σε περίπτωση που προκύψει θέμα 
κατοχύρωσης πατέντας από Ερευνητικό Οργανισμό, 
ως αποτέλεσμα της χρηματοδοτούμενης πράξης, είναι 
απαραίτητο τα κέρδη από οποιαδήποτε εκμετάλλευση 
ή διαχείριση της συγκεκριμένης πατέντας να επανεπεν-
δύονται στις πρωταρχικές δραστηριότητες του Ερευνη-
τικού Οργανισμού « ...... » σύμφωνα με τα αναφερόμε-
να στο σημείο 19.β της ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις 
για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2014/
C198/01).».

Άρθρο 7
Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«Διοικητικός έλεγχος αιτήσεων στήριξης
1. Ο διοικητικός έλεγχος (αξιολόγηση) πραγματοποιεί-

ται σύμφωνα με τη διαδικασία 1.1.3. «Διοικητικός έλεγ-
χος των αιτήσεων στήριξης» που περιγράφεται στο ΣΔΕ, 
όπως ισχύει και με ευθύνη του αρμόδιου ΕΦΔ μέσω της 
συμπλήρωσης των κατάλληλων ηλεκτρονικών φύλλων 
διοικητικού ελέγχου του ΠΣΚΕ.

2. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης στήριξης ελέγχε-
ται το σχέδιο δράσης ή το επιχειρησιακό σχέδιο, κατά 
περίπτωση καθώς και το συμφωνητικό συνεργασίας, ως 
αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

3. Οι αιτήσεις στήριξης βαθμολογούνται σύμφωνα με 
τα κριτήρια επιλογής κάθε Δράσης που εγκρίνονται από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του ΠΑΑ.

4. Τα ηλεκτρονικά φύλλα διοικητικού ελέγχου περιέ-
χουν όλα τα απαραίτητα σημεία ελέγχου ώστε να επιτυγ-
χάνεται ο πλήρης έλεγχος της επιλεξιμότητας της αίτη-
σης, ο υπολογισμός της βαθμολογίας και ο καθορισμός 
της οικονομικής στήριξης.
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5. Για τη διενέργεια των διοικητικών ελέγχων των αιτή-
σεων στήριξης των Υπομέτρων της παρούσας συστήνο-
νται τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης. Για τις περιπτώ-
σεις των αιτήσεων στήριξης που θα κατατεθούν στην 
EYE ΠΑΑ - Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας τα μέλη 
των επιτροπών θα προέρχονται από υπαλλήλους της EYE 
ΠΑΑ, της ΕΥΔ ΠΑΑ, ή/και υπαλλήλων του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για τις περιπτώσεις των αιτήσεων στήριξης που θα 
κατατεθούν στις ΕΥΔ των ΕΠ των Περιφερειών τα μέλη 
των επιτροπών θα προέρχονται από υπαλλήλους της ΕΥΔ 
του ΕΠ της αντίστοιχης Περιφέρειας, ή/και από άλλες 
υπηρεσίες των Περιφερειών.

Τα μέλη των Επιτροπών υποβάλλουν Υπεύθυνη Δή-
λωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων και περί εμπι-
στευτικότητας.

Οι Επιτροπές που θα λειτουργήσουν δύνανται να είναι 
παραπάνω από μία (1).

6. Στις ανωτέρω Επιτροπές της περίπτωσης 5, ειση-
γείται ένα (1) μέλος από το Μητρώο Πιστοποιημένων 
Αξιολογητών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε-
χνολογίας, το οποίο διαθέτει τα προβλεπόμενα, από τις 
διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/
Α΄/08-12-2014) (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) προ-
σόντα στο αντικείμενο του προς αξιολόγηση έργου, ο 
οποίος ορίζεται ως εισηγητής/ανεξάρτητος εμπειρο-
γνώμονας. Η εισήγηση του αφορά στην επιστημονική 
αξιολόγηση του θέματος του σχεδίου δράσης/επιχει-
ρησιακού σχεδίου και λαμβάνεται υπόψη στην τελική 
βαθμολογία της αίτησης στήριξης από την Επιτροπή 
Αξιολόγησης. Ο εν λόγω εμπειρογνώμονας υποβάλλει 
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων 
και περί εμπιστευτικότητας.

7. Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου οι Επι-
τροπές δύνανται να ζητήσουν τυχόν διευκρινίσεις (μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος) καθώς και να πραγματοποι-
ήσουν διασταυρωτικούς ελέγχους με τη χρήση βάσης 
δεδομένων για οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

8. Οι εν λόγω Επιτροπές συγκροτούνται με Απόφαση 
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για 
αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης αρμοδιότητας της 
EYE ΠΑΑ, ή του οικείου Περιφερειάρχη για την αξιολό-
γηση των αιτήσεων στήριξης αρμοδιότητας των ΕΥΔ των 
ΕΠ των Περιφερειών. Σε όλες τις Επιτροπές προσδιορίζο-
νται τα τακτικά καθώς και αναπληρωματικά μέλη αυτών 
και περιγράφεται ότι άλλο απαιτείται για το έργο τους και 
τον τρόπο λειτουργίας τους.

9. Οι Επιτροπές συντάσσουν για κάθε αίτηση στήριξης 
Φύλλο Διοικητικού Ελέγχου (Αξιολόγησης) όπου:

• Εξετάζουν εάν το αντικείμενο του προτεινόμενου έρ-
γου πληροί τους όρους επιλεξιμότητας των αντίστοιχων 
Υπομέτρων. Εάν η αίτηση στήριξης έχει υποβληθεί σύμ-
φωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος, εάν συμπεριλαμβάνει το συμφωνητικό συνερ-
γασίας καθώς και το σχέδιο δράσης (εφόσον πρόκειται για 
τη Δράση 1) ή το επιχειρησιακό σχέδιο (εφόσον πρόκειται 
για τη Δράση 2), λαμβάνοντας υπόψη την τεκμηριωμένη 
εισήγηση του εμπειρογνώμονα. Η εισήγηση του ανεξάρ-
τητου εμπειρογνώμονα για κάθε αίτηση στήριξης αφορά 

στα ποιοτικά κριτήρια επιλογής και στα στοιχεία καινοτο-
μίας της πρότασης, καθώς επίσης και στους στόχους και τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, τεκμηριώνοντας 
επαρκώς την εισήγηση του για κάθε επιμέρους κριτήριο.

• Εξετάζουν για τη Δράση 2 το εύλογο κόστος των υπο-
βληθεισών δαπανών προκειμένου να προσδιοριστεί η 
επιχορήγηση κατά τα προβλεπόμενα του άρθρου 67, 
παρ. 1, στοιχείο α του Καν. (ΕΕ) 1303/2013.

Οι Επιτροπές δύνανται να προβούν σε περικοπή του 
προϋπολογισμού του έργου μετά από σχετική τεκμηρίωση. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση του εύλογου κόστους των δα-
πανών πραγματοποιείται με σύγκριση των διαφόρων προ-
σφορών ή διασταυρωτικό έλεγχο προσφορών ομοειδών 
προϊόντων και τεχνικών προδιαγραφών άλλων πράξεων.

Ειδικά για τις αιτήσεις που απορρίπτονται ή εφόσον 
υπάρχει διαφοροποίηση από το αρχικά αιτούμενο ποσό 
στήριξης, πρέπει να αναφέρονται οι λόγοι και η νομική 
βάση της απόρριψης ή διαφοροποίησης. Με την έννοια 
«νομική βάση» νοείται η αναλυτική παραπομπή στο θε-
σμικό πλαίσιο των Υπομέτρων αναφέροντας στοιχεία 
όπως ο αριθμός απόφασης, το άρθρο, η παράγραφος, 
το εδάφιο.

10. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αίτηση στή-
ριξης έχει υποβληθεί λανθασμένα σε άλλο ΕΦΔ (Υπηρε-
σία υποβολής) ή Υπομέτρο από εκείνο που θα έπρεπε, 
αποτελεί λόγο απόρριψης αυτής.

11. Το πόρισμα των Επιτροπών, σε κάθε περίπτωση, 
δεν αποτελεί ανάληψη δέσμευσης για τον ΕΦΔ μέχρι 
την οριστική έγκριση όλων των αιτήσεων στήριξης κάθε 
κύκλου της πρόσκλησης, η οποία πραγματοποιείται με 
Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής 
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων ή του αρμόδιου Πε-
ριφερειάρχη, ανάλογα με τον ΕΦΔ.

12. Οι πρόεδροι των Επιτροπών έχουν πρόσβαση στο 
ΠΣΚΕ όπως και στα στοιχεία των υποψηφίων.

13. Κατά το διοικητικό έλεγχο εξετάζεται το ηλεκτρο-
νικό αίτημα στήριξης, η εμπρόθεσμη υποβολή και τα 
συνοδευτικά δικαιολογητικά του φυσικού φακέλου.

14. Oι υποψήφιοι κάθε ΕΦΔ και κύκλου πρόσκλησης 
επιλέγονται κατά απόλυτα φθίνουσα σειρά κατάταξης 
με βάση τη συνολική βαθμολογία τους.

15. Τα κριτήρια επιλογής καθώς και η ελάχιστη βαθμο-
λογία είναι δυνατόν να τροποποιούνται μετά από έγκρι-
ση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΑΑ 2014 - 2020 
αλλά δεν τροποποιούνται κατά τη διάρκεια υποβολής 
και έγκρισης προτάσεων σε κάθε κύκλο της πρόσκλησης 
στις οποίες αυτή αναφέρεται.

16. Σε περίπτωση που ο αρμόδιος ΕΦΔ διαπιστώσει, 
σε οποιαδήποτε φάση του διοικητικού ελέγχου της αί-
τησης στήριξης, ότι μέλος της Ε.Ο. υπέβαλε μη ακριβή ή 
αναληθή στοιχεία, η αίτηση θα απορρίπτεται.

17. Μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας μεταφέρονται 
στο ΟΠΣΑΑ οι Αιτήσεις Στήριξης και οι Διοικητικοί Έλεγ-
χοι των Αιτήσεων.».

Άρθρο 8
Στο άρθρο 19 αντικαθίσταται το σημείο 4 ως εξής:
«Η εξέταση των προσφυγών πραγματοποιείται από τρι-

μελείς Επιτροπές Προσφυγών οι οποίες συγκροτούνται 
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ανά ΕΦΔ και εξετάζουν το σύνολο των προσφυγών που 
έχουν υποβληθεί και συντάσσουν αιτιολογημένο πόρι-
σμα. Στις επιτροπές προσφυγών δύναται να εισηγηθούν 
ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του Μητρώου Πιστοποιη-
μένων Αξιολογητών της ΓΓΕΤ σύμφωνα με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση. Στις εν λόγω 
επιτροπές δύναται να συμμετέχουν υπάλληλοι της ΕΥΔ 
ΠΑΑ, της EYE ΠΑΑ και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων για την εξέταση των προσφυγών αρμο-
διότητας της EYE ΠΑΑ και των ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών και 
άλλων υπηρεσιών των Περιφερειών για την εξέταση των 
προσφυγών αρμοδιότητας των ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών. 
Οι εν λόγω επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ή του οικείου 
Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει 
να εξασφαλίζεται ότι άτομα που έχουν λειτουργήσει ως 
αξιολογητές της αίτησης στήριξης δεν συμμετέχουν στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής που αφορά στη συ-
γκεκριμένη αίτηση. Τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών 
καθώς και ο εισηγητής ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας 
του Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, υποβάλλουν 
Υπεύθυνη Δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων και 
περί εμπιστευτικότητας.».

Άρθρο 9
Στο άρθρο 23 αντικαθίσταται το σημείο 15 ως εξής:
«15. Σε περίπτωση που στην Ε.Ο. συμμετέχει μέλος με 

έδρα σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. και πραγματοποιεί 
δαπάνες στη χώρα αυτή ή οι δαπάνες που πραγματο-
ποιούνται από οποιοδήποτε μέλος της Ε.Ο. αφορούν σε 
παραστατικά που εκδίδονται σε χώρα του εξωτερικού, 
τότε οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες μόνο ως προς 
την καθαρή αξία αυτών χωρίς να λαμβάνεται υπόψη 
οποιοδήποτε ποσό αφορά σε φόρο ή άλλη δαπάνη που 
δεν αφορά στην επιλεξιμότητα του Μέτρου».

Άρθρο 10
Τελικές Διατάξεις

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 3886/11-05-2018
(Β΄ 1735) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Υπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ   
 Ι 

 Αριθμ. 13850 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Προέδρου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-

δημαϊκών και Πληροφόρησης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «με εντολή Προέδρου» σε Προϊ-

σταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 9 του ν. 3328/2005 «Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης 

Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 80/1-4-2005), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3369/2005 (ΦΕΚ Α΄/171/6-7-2005).

2. Την υπουργική απόφαση αριθμ. 183695/Ζ1/1-11-2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 592/4-11-2016) για τον ορισμό του Διοικη-
τικού Συμβουλίου του ΔΟΑΤΑΠ.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει τροποποιημένος.
5. Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες και την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών με σκοπό την ταχύτερη 

εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων.
6. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-

πολογισμού, ούτε σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΔΟΑΤΑΠ, αποφασίζουμε:
Μεταβιβάζουμε την αρμοδιότητα ή παρέχουμε εξουσιοδότηση υπογραφής με εντολή Προέδρου, ως ακολούθως:

Στήλη 1 Στήλη 2 Στήλη 3 Στήλη 4 Στήλη 5

α/α
Αρμοδιότητες υπογραφής 
αλληλογραφίας και 
εγγράφων

Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας

Παροχή 
εξουσιοδότησης
με εντολή 
Προέδρου

Όργανα στα οποία 
μεταβιβάζεται 
αρμοδιότητα ή παρέχεται
 εξουσιοδότηση

1

Υπογραφή των απόψεων της 
Υπηρεσίας για δικαστικές 
υποθέσεις και διαβίβασή τους στο 
Αυτοτελές Δικαστικό Γραφείο του 
ΝΣΚ στον ΔΟΑΤΑΠ

Παροχή 
εξουσιοδότησης 
με εντολή 
Προέδρου

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών 
Τίτλων. Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος θα 
αναπληρώνεται από τον 
Προϊστάμενο
Α' ή Β' Τμήματος.
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2

Υπογραφή υπηρεσιακής 
αλληλογραφίας προς 
Μεταφραστικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Εξωτερικών για τις 
ανάγκες που προκύπτουν από τη 
διαδικασία αναγνώρισης.

Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών 
Τίτλων. Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος θα 
αναπληρώνεται από τον 
Προϊστάμενο
Α' ή Β' Τμήματος.

3

Υπογραφή υπηρεσιακής 
αλληλογραφίας προς Ελληνικές 
Προξενικές Αρχές για τις 
ανάγκες που προκύπτουν από τη 
διαδικασία αναγνώρισης.

Παροχή 
εξουσιοδότησης 
με εντολή 
Προέδρου

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Αναγνώρισης Ακαδημαϊκών 
Τίτλων. Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος θα 
αναπληρώνεται από τον 
Προϊστάμενο
Α' ή Β' Τμήματος.

4

Υπογραφή απαντήσεων σε 
Φορείς ή πολίτες της ημεδαπής 
ή αλλοδαπής επί αιτημάτων 
ενημέρωσης- πληροφόρησης 
για σπουδές στην αλλοδαπή 
-ημεδαπή.

Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας

Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ενημέρωσης. Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος θα 
αναπληρώνεται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος
Ενημέρωσης για θέματα 
Ημεδαπής.

5

Υπογραφή της εξερχόμενης 
αλληλογραφίας οικονομικών 
θεμάτων, βεβαιώσεων πιστώσεων 
και δημοσιονομικών αναφορών 
προς το εποπτεύον Υπουργείο 
και το Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους, υπηρεσίες και φορείς 
του Ελληνικού Δημοσίου.

Παροχή 
εξουσιοδότησης 
με εντολή 
Προέδρου

Προϊστάμενος Διεύθυνσης 
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών. Σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος θα 
αναπληρώνεται από τον 
Προϊστάμενο Τμήματος
Προμηθειών & Δαπανών.

6

Υπογραφή της εξερχόμενης 
αλληλογραφίας του Οργανισμού 
που αφορά στο Τμήμα Α’ και 
η οποία απορρέει από την 
αρμοδιότητα του ΔΟΑΤΑΠ 
για τον έλεγχο γνησιότητας 
δικαιολογητικών στο πλαίσιο 
εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 28 του ν. 4305/2014, 
όπως ισχύει τροποποιημένος.

Παροχή 
εξουσιοδότησης 
με εντολή 
Προέδρου

Προϊστάμενος Α' Τμήματος 
της Διεύθυνσης Αναγνώρισης. 
Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος θα
αναπληρώνεται από τον 
Προϊστάμενο Β' Τμήματος.

7

Υπογραφή της εξερχόμενης 
αλληλογραφίας του Οργανισμού 
που αφορά στο Τμήμα Β’ και 
η οποία απορρέει από την 
αρμοδιότητα του ΔΟΑΤΑΠ 
για τον έλεγχο γνησιότητας 
δικαιολογητικών στο πλαίσιο 
εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 28 του ν. 4305/2014, 
όπως ισχύει τροποποιημένος.

Παροχή 
εξουσιοδότησης 
με εντολή 
Προέδρου

Προϊστάμενος Β' Τμήματος 
της Διεύθυνσης Αναγνώρισης. 
Σε περίπτωση απουσίας ή 
κωλύματος θα αναπληρώνεται 
από τον Προϊστάμενο Α' 
Τμήματος.

8

Yπογραφή αλληλογραφίας 
με προμηθευτές στο πλαίσιο 
συλλογής προσφορών, έρευνας 
αγοράς, γνωστοποιήσεων 
ανάθεσης συμβάσεων, 
παραγγελιών και βεβαιώσεων 
καλής εκτέλεσης.

Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας

Προϊστάμενος Τμήματος 
Προμηθειών και Δαπανών.
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9

Υπογραφή αποφάσεων 
αναρρωτικών αδειών για το 
προσωπικό που υπηρετεί στον 
ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και ατομικών 
βεβαιώσεων και πιστοποιητικών 
βάσει των
στοιχείων των υπηρεσιακών 
φακέλων.

Μεταβίβαση 
αρμοδιότητας

Προϊστάμενος Τμήματος 
Προσωπικού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Ιουνίου 2018

Η Πρόεδρος

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
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*02044110310180008*

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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