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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1152/77796  (1)
  Τροποποίηση της αριθμ. 104/7056/21-01-2015 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ τ.Β΄/147) «Εθνικές 
επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρ-
μογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του 
Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/

2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και  κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των  ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την αριθμ. 2  του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του  αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄78). 

β) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 
(A΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και  Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και  συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 
του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 
του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/03). 

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

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν: 
α) (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου (L347/608 της 20.12.2013) «περί 
θεσπίσεως κοινών κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της 
Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του 
Καν. (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 
73/2009 του Συμβουλίου», όπως τροποποιημένος ισχύει.

β) (ΕΕ) αριθμ. 639/2014 κατ’ εξουσιοδότηση Κανονι-
σμού της Επιτροπής (L181/1 της 20.06.2014) «για  τη συ-
μπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου  περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο  πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ 
του εν λόγω  κανονισμού», όπως τροποποιημένος ισχύει.

γ) (ΕΕ) αριθμ. 641/2014 εκτελεστικού κανονισμού της 
Επιτροπής (L181/74 της 20.06.2014) «για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων  στήριξης στο πλαίσιο της κοι-
νής γεωργικής πολιτικής», όπως τροποποιημένος ισχύει. 

δ) (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου (L 347/549 της 20.12.2013) 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής 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 Συμ-
βουλίου.

ε) (ΕΕ) αριθμ. 640/2014 της Επιτροπής (L181/48 της 
20.06.2014) «για τη συμπλήρωση του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχεί-
ρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης ή ανάκτη-
σης πληρωμών  καθώς και τις διοικητικές κυρώσεις που 
εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της  
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», 
όπως τροποποιημένος ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Ιουνίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2223

23921



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23922 Τεύχος Β’ 2223/14.06.2018

στ) (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 εκτελεστικού κανονισμού 
(L227/69 της 31.07.2014) «για τη θέσπιση κανόνων  
εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον  αφορά το ολο-
κληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», 
όπως τροποποιημένος ισχύει 

ζ) (ΕΕ) αριθμ. 2017/1155 εκτελεστικού κανονισμού της 
Επιτροπής «για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδό-
τηση κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 639/2014 όσον αφορά τα 
μέτρα ελέγχου σχετικά με την καλλιέργεια κάνναβης, 
ορισμένες διατάξεις σχετικά με τις ενισχύσεις οικολογι-
κού προσανατολισμού, τις ενισχύσεις αγροτών νεαρής 
ηλικίας οι οποίοι ασκούν τον έλεγχο νομικού προσώπου, 
τον υπολογισμό του ανά μονάδα ποσού στο πλαίσιο της 
προαιρετικής συνδεδεμένης στήριξης, τα τμήματα δικαι-
ωμάτων ενίσχυσης και ορισμένες υποχρεώσεις κοινο-
ποίησης που σχετίζονται με το καθεστώς ενιαίας στρεμ-
ματικής ενίσχυσης και την προαιρετική συνδεδεμένη 
στήριξη και για την τροποποίηση του παραρτήματος X 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 

η) (ΕΕ) αριθμ. 2017/2393 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου « για την τροποποίηση των κανο-
νισμών (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013, για τη στήριξη της αγρο-
τικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την 
παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) 
αριθμ. 1307/2013, περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες 
ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης 
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής, (ΕΕ) αριθμ. 
1308/2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγο-
ρών γεωργικών προϊόντων και (ΕΕ) αριθμ. 652/2014 για 
τη θέσπιση διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση των δα-
πανών που αφορούν, αφενός, τη διατροφική αλυσίδα, 
την υγεία των ζώων και την καλή μεταχείριση των ζώων 
και, αφετέρου, την υγεία των φυτών και το φυτικό ανα-
παραγωγικό υλικό» 

3. Την Ανακοίνωση C(88) 1696 της Επιτροπής περί της 
«Ανωτέρας Βίας στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Δίκαιο» (88/C 
259/07). 

4. Την αριθμ. 36484/8-5-2018 εισήγηση του Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε. 
5. Την από 31.03.2018 κοινοποίηση των εθνικών επιλο-

γών της νέας ΚΑΠ, μέσω ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 
54 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του 
άρθρου 67 παρ. 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 639/2014 της Επιτροπής. 

6. Tην ομόφωνη ψήφιση του σχεδίου εκτελεστικού 
κανονισμού για την τροποποίηση των άρθρων  13.1 και 
15.2 του Καν. 809/2014 στην Επιτροπή Άμεσων Ενισχύσε-
ων της για παράταση στην τελική ημερομηνία υποβολής 
αίτησης ενιαίας ενίσχυσης. 

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
δημιουργείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπουρ-
γική απόφαση με αριθμ. 104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ 
147Β’/2015) όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
1242/ 52354/12-5-2015 (ΦΕΚ 924 Β’/2015), την 
αριθμ. 1584/66059/12-6-2015 (ΦΕΚ 1337 Β’/2015), 
την αριθμ. 322/9580/25-1-2016 (ΦΕΚ 88Β’/2016), την 
αριθμ. 1478/55462/12-5-2016 (ΦΕΚ 1353Β’/2016), την 
1157/44424/24-4-2017 (ΦΕΚ 1447Β’/2017) και την 
1340/51878/11-05-2017 (ΦΕΚ Β΄1635) και ισχύει. 

Άρθρο 2 
Τροποποίηση της αριθμ. 104/7056/21-01-2015 
υπουργικής απόφασης 

Τροποποιείται η αριθμ. 104/7056/21.01.2015 υπουρ-
γική απόφαση (ΦΕΚ 147/Β΄/2015) ως εξής: 

1. Το στοιχείο 10 του άρθρου 2, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«10. Ως «μόνιμος βοσκότοπος» νοείται η γη που χρησι-
μοποιείται για την ανάπτυξη αγρωστωδών ή άλλων ποω-
δών κτηνοτροφικών φυτών με φυσικό τρόπο (αυτοφυή) 
ή με καλλιέργεια (σπαρμένα) και δεν έχει περιληφθεί 
στην αμειψισπορά επί πέντε έτη ή περισσότερο καθώς 
και που δεν έχει οργωθεί επί πέντε έτη ή περισσότερο. 
Μπορεί να περιλαμβάνει άλλα είδη, όπως θάμνους και/ή 
δένδρα που προσφέρονται για βοσκή και άλλα είδη 
όπως θάμνοι και/ή δέντρα που παράγουν ζωοτροφές, 
υπό τον όρο ότι επικρατούν τα αγρωστώδη και λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά. Επίσης μόνιμος βοσκότοπος 
θεωρείται: 

i. γη που προσφέρεται για βοσκή και εντάσσεται σε 
καθιερωμένες τοπικές πρακτικές όπου τα αγρωστώδη 
και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν 
παραδοσιακά στις εκτάσεις βοσκής, και 

ii. γη που προσφέρεται για βοσκή όπου τα αγρωστώδη 
και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά δεν επικρατούν 
στις εκτάσεις βοσκής ή απουσιάζουν από αυτές. 

Tα αγρωστώδη και λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά 
θεωρείται ότι επικρατούν εφόσον καλύπτουν άνω του 
50 % της επιλέξιμης έκτασης σε επίπεδο αγροτεμαχί-
ου. Καθιερωμένες τοπικές πρακτικές είναι: α) πρακτικές 
παραδοσιακού χαρακτήρα που εφαρμόζονται συνήθως 
και/ή β) πρακτικές που είναι σημαντικές για τη διατήρη-
ση των οικοτόπων που απαριθμούνται στο παράρτημα 
I της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου και βιοτόπων 
και ενδιαιτημάτων που καλύπτονται από την οδηγία 
2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.».

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«3. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν για το προηγούμενο οι-
κονομικό έτος άμεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 € θεω-
ρούνται ενεργοί γεωργοί, εφόσον αποδεικνύουν ότι το 
ετήσιο ποσό των άμεσων ενισχύσεων είναι τουλάχιστον 
το 5% των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από 
μη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούμενο 
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φορολογικό έτος. Ειδικά για το 2015, λαμβάνεται υπόψη 
το συνολικό ποσό των άμεσων ενισχύσεων για το έτος 
αιτήσεων 2014, που δικαιούνταν ο γεωργός σύμφωνα με 
τον Καν (ΕΚ) 73/2009, προ των μειώσεων και των εξαι-
ρέσεων που προβλέπονται στα  άρθρα 21 και 23 του ως 
άνω κανονισμού. Για κάθε επόμενο έτος «ν» λαμβάνεται 
υπόψιν το προηγούμενο έτος αιτήσεων «ν-1». 

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 καταργείται . 
4. Το άρθρο 20, αντικαθίσταται ως εξής: 
«Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία ο γεωργός, μετά 

από υποβολή ένστασης, αίτησης θεραπείας, απλής ή 
ενδικοφανούς προσφυγής ή άσκησης ένδικου μέσου ή 
βοηθήματος, δικαιώθηκε με οριστική απόφαση αρμό-
διας διοικητικής αρχής ή αρμόδιου δικαστηρίου για τα 
καθεστώτα των άμεσων ενισχύσεων, τότε οι μεταβολές 
αυτές λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των δικαι-
ωμάτων βασικής ενίσχυσης έως την καταληκτική ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης στο πλαίσιο του καθε-
στώτος βασικής ενίσχυσης που έπεται της ημερομηνίας 
έκδοσης της οριστικής απόφασης.».

5. Ο τίτλος του άρθρου 21, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανάκτηση αχρεωστήτως χορηγηθέντων δικαιωμάτων 

ενίσχυσης».
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 27, αντικαθίσταται 

ως εξής: 
«3. Με την επιφύλαξη του αριθμού των καλλιεργειών 

που απαιτούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, 
τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 
δεν εφαρμόζονται στις εκμεταλλεύσεις όπου αγρωστώ-
δη ή λοιπά ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρα-
νάπαυση ή καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντι-
κό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου 
καλλιέργειας καλύπτουν άνω του 75 % της αρόσιμης 
γης. Στις περιπτώσεις αυτές, η κύρια καλλιέργεια στην 
υπόλοιπη αρόσιμη έκταση δεν καλύπτει άνω του 75% 
της υπόλοιπης αυτής αρόσιμης γης, εκτός εάν η υπόλοι-
πη αυτή έκταση καλύπτεται από αγρωστώδη ή λοιπά 
ποώδη κτηνοτροφικά φυτά ή γη υπό αγρανάπαυση. 

Επιπλέον, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται 
στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις: 

i. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης 
γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή 
λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, καλλιεργείται 
με καλλιέργειες ψυχανθών, χρησιμοποιείται ως γη υπό 
αγρανάπαυση ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω 
χρήσεων. 

ii. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης 
γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, χρη-
σιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλ-
λιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του 
έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας 
ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων. 

iii. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % των δεδη-
λωμένων εκτάσεων αρόσιμης γης δεν δηλώθηκε από 
τον γεωργό στην αίτηση ενίσχυσης του προηγούμενου 
έτους και εφόσον, βάσει των γεωχωρικών στοιχείων των 
αιτήσεων ενίσχυσης, προκύπτει ότι όλη η αρόσιμη γη 

καλλιεργείται με διαφορετική καλλιέργεια από εκείνη 
του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.».

7. Το άρθρο 29, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 29 
Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης
στη γεωργική έκταση 

1. Όταν η αρόσιμη γη μιας εκμετάλλευσης καλύπτει 
περισσότερα από 15 εκτάρια, οι γεωργοί διασφαλίζουν 
ότι, από την 1η Ιανουαρίου 2015, μια έκταση αντιστοι-
χούσα τουλάχιστον στο 5 % της αρόσιμης γης της εκ-
μετάλλευσης που δήλωσε ο γεωργός αποτελεί περιοχή 
οικολογικής εστίασης. 

Περιοχές οικολογικής εστίασης ορίζονται τα ακόλουθα 
στοιχεία: 

α. Γη υπό αγρανάπαυση, με συντελεστή στάθμισης 1. 
β. Χαρακτηριστικά τοπίου στα οποία περιλαμβάνονται: 
i. Οι δενδροστοιχίες υπό την προϋπόθεση ότι η διάμε-

τρος των κομών των δένδρων υπερβαίνει το ένα μέτρο 
και η μεταξύ των κομών απόσταση δεν υπερβαίνει τα 
πέντε μέτρα. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ως έκταση 
με συντελεστή μετατροπής 5 και στάθμισης 2, 

ii. Οι συστάδες δένδρων με αλληλεπικαλυπτόμενες 
κόμες και οι θαμνώνες, με μέγιστη αποδεκτή έκταση τα 
0,3 εκτάρια και συντελεστή στάθμισης 1,5. 

iii. Τάφροι, περιλαμβανομένων ανοικτών υδάτινων 
ρευμάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, 
εξαιρουμένων των καναλιών που κατασκευάζονται 
από σκυρόδεμα. Ο συντελεστής μετατροπής είναι 5 και 
στάθμισης 2. 

iv. Οι ζώνες ανάσχεσης κατά μήκος των υδατορεμάτων 
και λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται σε ακαλλι-
έργητο περιθώριο ενός μέτρου σύμφωνα με το πρότυπο 
της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης 
της Πολλαπλής Συμμόρφωσης για τα ύδατα. Ο συντελε-
στής μετατροπής είναι 6 και στάθμισης 1,5. 

γ. Εκτάσεις με καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσμευ-
σης του αζώτου (ψυχανθή), με συντελεστή στάθμισης 
1, όπου περιλαμβάνονται φυτά των ακόλουθων γενών 
και ειδών: 

i. Medicago sativa (Μηδική) 
ii. Phaseolus spp. (Φασόλια) 
iii. Vigna spp. (Μαυρομάτικα κ.α.) 
iv. Lotus corniculatus (Λωτός) 
v. Cicer spp. (Ρεβύθια) 
vi. Trifolium spp. (Τριφύλλια) 
vii. Vicia faba (Βρώσιμα κουκιά) 
viii. Lens culinaris (Φακές) 
ix. Lupinus spp. (Λούπινα) 
x. Pisum spp. (Μπιζέλια) 
xi. Vicia spp. (Βίκος κ.α.) 
2. Η ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στην 

αρόσιμη έκταση της εκμετάλλευσης δεν απαιτείται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της αρόσιμης 
γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών 
ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό 
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αγρανάπαυση, καλλιεργείται με καλλιέργειες ψυχανθών 
ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών. 

ii. όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιμης 
γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο βοσκότοπο, χρη-
σιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών 
ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται με καλ-
λιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του 
έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας 
ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών.» 

3. Σε γη υπό αγρανάπαυση και εκτάσεις με καλλιέργεια 
ψυχανθών που δηλώνονται ως Περιοχές Οικολογικής 
Εστίασης, απαγορεύεται η χρήση προϊόντων φυτοπρο-
στασίας. 

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30, αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«1. Η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας χορηγείται 
ετησίως κατόπιν ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενί-
σχυσης από το γεωργό, για περίοδο πέντε ετών, αρχής 
γενομένης από την πρώτη υποβολή της αίτησης ενίσχυ-
σης για γεωργούς νεαρής ηλικίας, υπό την προϋπόθεση 
ότι η εν λόγω υποβολή πραγματοποιείται εντός πέντε 
ετών από τη σύσταση που αναφέρεται στην παράγρα-
φο 1 του άρθρου 31 της παρούσας. Το εν λόγω χρονικό 
διάστημα των πέντε ετών εφαρμόζεται επίσης για τους 
γεωργούς που λαμβάνουν ενίσχυση για γεωργούς νε-
αρής ηλικίας όσον αφορά απαιτήσεις πριν από το έτος 
υποβολής αιτήσεων 2018».

9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 30, αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«2. Σε εφαρμογή του άρθρου 50.6.α του Κανονισμού 
όπως τροποποιήθηκε με τον Καν (ΕΕ) 2017/2393, το ύψος 
της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τον πολλα-
πλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων με συ-
ντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό μεταξύ 25% και 
50% της μέσης αξίας των δικαιωμάτων ενίσχυσης που 
κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός. Ο εν λόγω συντελεστής 
ετησίως καθορίζεται από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

10. Η παράγραφος 2 στοιχείο β) του άρθρου 31 , αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«β) Τουλάχιστον ένα από τα φυσικά πρόσωπα που συμ-
μετέχουν στο κεφάλαιο ή στη διαχείριση του νομικού 
προσώπου είναι νέος γεωργός, σύμφωνα με την παρά-
γραφο 1 και κάθε ένα από τα φυσικά πρόσωπα που είναι 
νέος γεωργός, είναι σε θέση να ασκεί αποτελεσματικό και 
μακροχρόνιο έλεγχο για κάθε έτος για το οποίο το νομικό 
πρόσωπο υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο του 
καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας, είτε αποκλειστικά 
είτε από κοινού με άλλους γεωργούς.» 

11. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 διαγράφεται 
το σημείο «19. Κρόκος Κοζάνης» και αναριθμείται  το 
σημείο «20. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά Ψυ-
χανθή» σε «19. Πρωτεϊνούχα Κτηνοτροφικά Σανοδοτικά 
Ψυχανθή». 

12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 37 διαγράφεται. 
13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 38 , αντικαθίσταται 

ως εξής: 
«1. Η ενιαία αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον 

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. από τον ίδιο το γεωργό ή μέσω ενός κέ-
ντρου υποδοχής αίτησης της επιλογής του, που έχει 

πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία 
ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης. Σε κάθε 
περίπτωση, τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικα-
σίες που ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 
Πληροφοριών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. και ακολουθείται διαδι-
κασία ταυτοποίησης των γεωργών μέσω προσωπικών 
κωδικών της εφαρμογής TAXISnet.».

14. Το στοιχείο δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 39, 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«δ) τα στοιχεία που επιτρέπουν τη σαφή αναγνώριση 
όλων των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης, την έκτασή 
τους εκπεφρασμένη σε εκτάρια με ακρίβεια δύο δεκαδι-
κών ψηφίων, τη θέση τους και, εφόσον απαιτείται, περαι-
τέρω διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση των αγροτεμαχί-
ων. Σε περίπτωση  συνιδιοκτησίας εντοπίζεται χωρικά η 
θέση του αγροτεμαχίου και αναγράφεται το αντίστοιχο  
ποσοστό νόμιμης κατοχής για κάθε αιτούντα. Στις μι-
σθωμένες εκτάσεις τηρούνται οι διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα (ΑΚ).» 

15. Το στοιχείο η) της παραγράφου 1 του άρθρου 39, 
διαγράφεται. 

16. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39, αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«3. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να δηλώνουν το σύ-
νολο της εκμετάλλευσή τους όπως αποτυπώνεται στην 
δήλωση Ε9 και να προσδιορίζουν με σαφή τρόπο την 
έκταση και την ταυτότητα κάθε αγροτεμαχίου και, κατά 
περίπτωση, το είδος, το μέγεθος και τη θέση των περιο-
χών οικολογικής εστίασης. Όσον αφορά τις ενισχύσεις 
οικολογικής μέριμνας, οι δικαιούχοι υποχρεούνται επί-
σης να διευκρινίζουν τη χρήση των αγροτεμαχίων που 
δηλώνονται.».

17. Η παράγραφος 6Δ του άρθρου 40, αντικαθίσταται 
ως εξής: 

«Δ. Για τις αρόσιμες εκτάσεις σε καλή γεωργική κατά-
σταση σύμφωνα με την παρ. 4.β του άρθρου 2, η εφαρ-
μογή μίας άροσης ανά έτος. 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο και αποκλει-
στικά και μόνο για αγροτεμάχια με κλίση έως 8%, που 
διατηρούνται σε αγρανάπαυση λόγω συμμετοχής στη 
Δράση 10.01.04 («Μείωση της ρύπανσης νερού από 
γεωργική δραστηριότητα»), η κοπή και απομάκρυνση 
της ξυλώδους βλάστησης, καθώς και η κοπή της ποώ-
δους βλάστησης, ώστε να μην υπερβαίνει το ύψος των 
50 εκατοστών». 

18. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 41 ως εξής: 
«5. Δεδομένου ότι το ολοκληρωμένο σύστημα παρέχει 

τη δυνατότητα επεξεργασίας των χωρικών δεδομένων 
των δηλούμενων εκτάσεων (γεωχωρική αίτηση), έχει θε-
σπιστεί σύστημα προκαταρκτικών ελέγχων διασταύρω-
σης («προκαταρκτικοί έλεγχοι») το οποίο περιλαμβάνει 
διασταυρωτικούς ελέγχους: 

• των δηλούμενων δικαιωμάτων ενίσχυσης και των 
δηλούμενων αγροτεμαχίων 

• των δικαιωμάτων ενίσχυσης ώστε να επαληθεύεται 
η ύπαρξή τους και η επιλεξιμότητά τους για ενίσχυση 

• μεταξύ των ψηφιοποιημένων εκτάσεων των αγροτε-
μαχίων που δηλώνονται στην ενιαία αίτηση γεωχωρικά 
ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα των εκτάσεων 
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και να αποφεύγεται η διπλή υποβολή αιτήσεων για την 
ίδια έκταση 

• μέσω του συστήματος αναγνώρισης και καταγρα-
φής ζώων (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
Κτηνιατρικής), ώστε να επαληθεύεται η επιλεξιμότητα 
για ενίσχυση.

Τα αποτελέσματα των προκαταρκτικών ελέγχων κοι-
νοποιούνται στους δικαιούχους εντός 26 ημερολογιακών 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
της ενιαίας αίτησης και οι τροποποιήσεις κοινοποιού-
νται στην αρμόδια αρχή το αργότερο 35 ημερολογιακές 
ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
ενιαίας αίτησης».

19. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 43 προστίθεται το 
παρακάτω εδάφιο ως εξής: 

«Δεν επιτρέπονται οι ανακλήσεις αιτήσεων πληρω-
μής εν όλω ή εν μέρει, αν διαπιστωθεί ότι οι εν λόγω 
ανακλήσεις δημιουργούν τεχνητά προϋποθέσεις για την 
απόκτηση πλεονεκτημάτων που προβλέπονται δυνάμει 
της τομεακής γεωργικής νομοθεσίας, αντίθετα με τους 
σκοπούς της νομοθεσίας αυτής.».

20. Στο άρθρο 44 προστίθενται οι παράγραφοι 5 και 
6 ως εξής: 

«5. Η έννοια της ανωτέρας βίας όσον αφορά στην 
αδυναμία τήρησης προθεσμιών, δεν περιορίζεται μόνον 
στην απόλυτη αδυναμία, αλλά πρέπει να επεκτείνεται και 
σε ασυνήθη περιστατικά, ανεξάρτητα από τη βούληση 
του επιχειρηματία/δικαιούχου των οποίων οι συνέπειες 
δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν –μολονότι έχει επι-
δειχθεί κάθε δυνατή επιμέλεια παρά μόνο με υπέρμετρες 
θυσίες. 

«Ασύνηθες» είναι το απρόβλεπτο ή τουλάχιστον σε 
τέτοια βαθμό απίθανο περιστατικό ώστε ένας επιμελής 
και συνετός δικαιούχος να μπορεί να θεωρήσει ότι ο κίν-
δυνος είναι αμελητέος. 

«Ανεξάρτητο από τη βούληση του δικαιούχο περιστα-
τικό» είναι αυτό που εκφεύγει του ελέγχου του υπό την 

ευρεία έννοια, δεν είναι ανεξάρτητες από τη βούληση 
του δικαιούχου πράξεις, ακόμα και  δόλιες των αντισυμ-
βαλλομένων του, δεδομένου ότι εναπόκειται στον ενδι-
αφερόμενο να επιλέξει προσεκτικά τα πρόσωπα με τα 
οποία συναλλάσσεται και να του δεσμεύει επαρκώς με 
τη σύμβαση, ώστε να τηρούν τους συμβατικούς όρους.

6. Τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται από τους 
φορείς που επικαλούνται την ανωτέρα βία πρέπει να 
είναι αδιαμφισβήτητα. Αυτό σημαίνει ότι, στην πράξη, 
οι εθνικές διοικήσεις που είναι αρμόδιες να εφαρμόζουν 
συγκεκριμένα τη ρήτρα περί της ανωτέρας βίας πρέπει 
να ενεργούν με μεγίστη σύνεση, τόσο ως προς την εκτί-
μηση των επικαλουμένων πραγματικών περιστατικών, 
όσο και ως προς τις αποδείξεις για την υποστήριξη των 
σχετικών αιτημάτων.»

21. Το άρθρο 45, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθείσας πλη-

ρωμής, ο δικαιούχος επιστρέφει το σχετικό ποσό, προ-
σαυξημένο, κατά περίπτωση, με τόκους. Οι τόκοι υπο-
λογίζονται για το χρονικό διάστημα από την προθεσμία 
πληρωμής για τον δικαιούχο, που αναφέρεται στην ει-
δοποίηση για την επιστροφή, η οποία καθορίζεται σε 30 
ημέρες το πολύ, έως την επιστροφή ή την αφαίρεση των 
οφειλόμενων ποσών. Το εφαρμοστέο επιτόκιο υπολογί-
ζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου, και 
είναι ίσο προς το μισό του επιτοκίου των εντόκων γραμ-
ματίων του Δημοσίου ετήσιας διάρκειας, το οποίο ισχύει 
κατά την έκδοση της απόφασης για την επιστροφή.

2. Δεν ισχύει η υποχρέωση επιστροφής εάν η πληρωμή 
οφείλεται σε σφάλμα της αρμόδιας ή άλλης αρχής, το 
οποίο δεν ήταν εύλογα δυνατόν να εντοπιστεί από τον 
δικαιούχο. Εντούτοις, εάν το σφάλμα συνδέεται με πραγ-
ματικά στοιχεία που υπεισέρχονται στον υπολογισμό της 
σχετικής ενίσχυσης, το πρώτο εδάφιο εφαρμόζεται μόνο 
εάν η απόφαση ανάκτησης δεν κοινοποιήθηκε εντός 
δωδεκαμήνου από την πληρωμή.».

22. Το Παράρτημα ΙΙΙ αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

Επιλέξιμα στοιχεία περιοχών οικολογικής εστίασης και συντελεστές μετατροπής και στάθμισης κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 46 παράγραφος 3 του Κανονισμού 1307/2013.

Χαρακτηριστικά στοιχείων περιοχών 
οικολογικής εστίασης

Συντελεστής μετατροπής
(m/δένδρο σε m²) 

Συντελεστής στάθ-
μισης

Περιοχή οικολογικής εστία-
σης (μετά από την εφαρμο-

γή των συντελεστών)
Γη υπό αγρανάπαυση (ανά 1m2) Δεν εφαρμόζεται 1 1 m2

Χαρακτηριστικά του τοπίου:
Δενδροστοιχία (ανά 1m) 5 2 10 m2

Συστάδα δένδρων/θαμνώνες έως 0,3 
εκτάρια (ανά 1m2)

Δεν εφαρμόζεται 1,5 1,5 m2

Τάφροι (ανά 1m) 5 2 10 m2

Ζώνες ανάσχεσης (ανά 1m) 6 1,5 9 m2

Εκτάσεις με καλλιέργειες με ικανότητα 
δέσμευσης αζώτου (ανά 1m2)

Δεν εφαρμόζεται 1 1 m2

23. Στο άρθρο 38 προστίθεται η παράγραφος 10 ως κάτωθι:
«10. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2018 αντί της ημερομηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους 3, 5 

και 6 του παρόντος άρθρου ορίζεται η ημερομηνία 15η Ιουνίου».
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Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2018. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

  Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Ι

Αριθμ. 1668/77795 (2)
   Τροποποίηση επωνυμίας και έδρας Ιδιωτικού 

Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρω-

μένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2)».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ.188763/10.10.2011 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕ-
ΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση 
εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 
Β΄/13.10.2011).

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της αριθμ. 
188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑ-
ΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων 
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011).

3. Την αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/ 
29.08.2007) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων 
πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων 
και εγγραφής σε επίσημο μητρώο τηρούμενο από τον 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, όπως ισχύει.

4. Την αριθμ. 617/30217/26.02.18 (ΦΕΚ 871 B΄/
13-3-2018) υπουργική απόφαση Αναγνώρισης του φο-
ρέα «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε. (ΙQS)».

5. Το αριθμ. 15281/29-03-2018 έγγραφο του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ.

6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).

7. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138 Α΄/2017), Οργανισμός 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε το σημείο 1 της αριθμ. 617/ 
30217/26.02.18 (ΦΕΚ 871 B΄/13-3-2018) υπουργική από-
φαση και ειδικότερα αντικαθιστούμε με το κάτωθι κείμενο:

«1. Την ανανέωση αναγνώρισης του ιδιωτικού Φορέα 
με την επωνυμία ‘’ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.Π.Ε.’’, με έδρα Ελευθερίου Βενιζέλου 8, Κα-
λαμαριά, τκ 55133, Θεσσαλονίκη, ως Ιδιωτικού Φορέα 
Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρι-
σης σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2.»

2. Κατά τα λοιπά συνεχίζει να ισχύει η αριθμ. 617/ 
30217/26.02.18 (ΦΕΚ 871 B΄/13-3-2018) υπουργική 
απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018

  Ο Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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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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