
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο 
Κορυδαλλού.

2 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 453090/25-11-1983 
απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Οικονομικών «Βοήθημα για τη δημιουργία οι-
κογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας των 
παιδιών των μετόχων και μερισματούχων Μ.Τ.Α.» 
(Β΄706).

3 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ ΤΔΑΔ/736610/22200/4390/3117/29-12-2020 
απόφασης (Β΄ 5952).

4 Τροποποίηση της υπ΄αρ. 163/13692/2018 από-
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμο-
γής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε 
γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.
(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου» (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλ-
ματος), όπως ισχύει.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 8/25.01.2021 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελλη-
νικού Οργανισμού Τουρισμού που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 395).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 15811 (1)
   Έγκριση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο 

Κορυδαλλού.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 

νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄171) και ιδίως της 
παρ. 4 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 121 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των - Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄5).

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄113).

γ. Του άρθρου 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

δ. Του π.δ. 123/2016 (Α΄208) περί ανασύστασης και 
μετονομασίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης».

ε. Tου π.δ. 147/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄192), όπως ισχύει.

στ. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄119).

ζ. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου και 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

2. Το υπ΄αρ. 1572/28.01.2021 αίτημα του Δήμου Κορυ-
δαλλού για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς, σύμφωνα με την 
παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, με τη συνημμένη 
υπ’ αρ. 196/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 64Η2ΩΛΩ-7ΟΤ) του 
Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού από το Απόσπα-
σμα Πρακτικού της υπ΄αρ. 17/29.11.2020 Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, καθώς και 
το υπ΄αρ. 45603/20.01.2021 έγγραφο της Περιφέρειας 
Αττικής.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Επιτρέπεται η ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο 

Κορυδαλλού, πριν την πλήρη λειτουργία του Ολοκλη-
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιφερειακής 
Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ), σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 59 του ν. 4497/2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Η ίδρυση της νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Κορυ-
δαλλού θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 29 του ν. 4497/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ι

Αριθμ. Φ.951.1/ΑΔ.1305/Σ.260 (2)
      Τροποποίηση της υπ΄αρ. 453090/25-11-1983 

απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας 

και Οικονομικών «Βοήθημα για τη δημιουργία 

οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας 

των παιδιών των μετόχων και μερισματούχων 

Μ.Τ.Α.» (Β΄706). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 64 του ν. 1329/1983 «Κύρωση ως Κώδι-

κα του Σχεδίου Νόμου: “Εφαρμογή της συνταγματικής 
αρχής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον Αστικό 
Κώδικα, τον Εισαγωγικό του Νόμο, την Εμπορική Νομο-
θεσία και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, καθώς και 
μερικός εκσυγχρονισμός των διατάξεων του Αστικού 
Κώδικα που αφορούν το Οικογενειακό Δίκαιο”» (Α΄25).

2. Τον α.ν. 1988/1939 «Περί Μετοχικού Ταμείου Β. Αε-
ροπορίας.» (Α΄414) και το ν.δ. 3981/1959 «Περί τροποποι-
ήσεως και συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου 
Βασιλικής Αεροπορίας (Μ.Τ.Β.Α.) Νομοθεσίας» (Α΄193).

3. 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 (Α΄98), όπως δια-
τηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133).

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄4805).

5. Την υπ΄αρ. 15/22-7-2020 εισήγηση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.).

6. Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από την υπό στοι-
χεία 82Α/2020 εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου 
των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας, από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται 
οικονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Μ.Τ.Α. 
στον ΚΑΕ 0632, που ανέρχεται στο ποσό των 869.660 
ευρώ για το έτος 2021, 1.257.450 ευρώ για το έτος 2022, 
1.320.500 ευρώ για το έτος 2023 και 1.330.200 ευρώ για 
το έτος 2024. Οι ανωτέρω επιβαρύνσεις δύνανται να κα-
λύπτονται από το πλεόνασμα των αντίστοιχων εισφορών 
υπέρ ΒΟΕΑ, αλλά και από τις συσσωρευμένες εισφορές 
υπέρ ΒΟΕΑ, πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών 
πόρων του Μ.Τ.Α. Οι ως άνω επιβαρύνσεις είναι εντός 

των εγκεκριμένων ορίων του ισχύοντος ΜΠΔΣ, χωρίς να 
επηρεάζονται τα ανώτατα όρια πιστώσεων αυτού, ενώ 
δεν θα επηρεαστεί το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 
τρέχοντος Π/Υ του Μ.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ΄αρ. 453090/25-11-1983 κοινής 

απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικο-
νομικών (Β΄706).

1. Η παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ΄αρ. 453090/25-11-1983 
κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Τα θετά παιδιά των κυρίως ασφαλισμένων του 
Ταμείου δικαιούνται βοηθήματος, όπως και τα γνήσια.»

2. Η περ.  β’ της παρ.  1 του άρθρου 3 της υπ΄αρ. 
453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«β. 16% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 12% για 
το τρίτο και 6% για το τέταρτο και πλέον παιδί επί του 
ακαθαρίστου μηνιαίου μερίσματος που προκύπτει από 
το γινόμενο του αριθμού των μεριδίων του μερίσματος 
που λαμβάνουν οι μερισματούχοι επί την τιμή μεριδίου 
έντεκα (11) ευρώ η οποία καθορίζεται ειδικά για τον υπο-
λογισμό της κράτησης υπέρ του Β.Ο.Ε.Α.».

3. Στο τέλος της παρ.  4 του άρθρου 3 της υπ΄αρ. 
453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών προστίθενται εδάφια, 
ως εξής: «Ο μερισματούχος - γονέας, στον οποίο ανα-
στέλλεται η καταβολή μερίσματος λόγω ανάληψης ερ-
γασίας σε θέση φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, μπορεί 
να επιλέξει να καταβάλλει εξ ιδίων την προβλεπόμενη 
μηνιαία κράτηση για την παροχή βοηθήματος, μέσα 
στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα και για όσο χρονικό 
διάστημα δεν καταβάλλεται μέρισμα. Σε περίπτωση μη 
εμπρόθεσμης καταβολής της μηνιαίας κράτησης, ο αντί-
στοιχος μήνας δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό 
του ποσού του βοηθήματος.».

4. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 3 της υπ΄αρ. 453090/ 
25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής 
Άμυνας και Οικονομικών προστίθεται παρ. 6, ως εξής:

«6. Το Ταμείο τηρεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, δια-
κριτό τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο κατατίθενται 
οι ανωτέρω εισφορές και αποταμιεύεται το ετήσιο πλε-
όνασμα των εισφορών αυτών μετά την κάλυψη της αντί-
στοιχης δαπάνης για τη χορήγηση του βοηθήματος στα 
δικαιούχα παιδιά. Τα κεφάλαια μαζί με τους ανάλογους 
τόκους αποτελούν το αποθεματικό του βοηθήματος των 
ασφαλισμένων παιδιών, το οποίο χρησιμεύει αποκλειστι-
κά για να χρηματοδοτείται η χορήγηση του βοηθήματος. 
Ο εν λόγω λογαριασμός είναι ακατάσχετος». 

5. Το άρθρο 4 της υπ΄αρ. 453090/25-11-1983 κοινής 
απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομι-
κών αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4 
Καθορισμός ποσού βοηθήματος

1. Το ποσό του βοηθήματος καθορίζεται ίσο προς το 
σύνολο: α) των εισφορών που έχουν καταβληθεί από 
την έναρξη της ασφάλισης έως και τον μήνα κατά τον 
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οποίο συμπληρώνεται κάποια από τις προϋποθέσεις για 
τη χορήγησή του και β) των αποδόσεων αυτών, με βάση 
το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο του λογαριασμού κοι-
νού κεφαλαίου έως 31-12-2014 και του λογαριασμού 
ταμειακής διαχείρισης από 01-01-2015, όπως ισχύει για 
τον εντοκισμό των καταθέσεων του Ταμείου στην Τρά-
πεζα της Ελλάδος, κεφαλαιοποιούμενο κατ’ έτος. Σε πε-
ρίπτωση που ο κυρίως ασφαλισμένος γονέας ασφαλίζει 
στο Ταμείο συγχρόνως τρία ή περισσότερα παιδιά, οι 
συνολικά καταβαλλόμενες εισφορές του επιμερίζονται 
ισομερώς ανά ασφαλιζόμενο παιδί.».

6. Η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ΄αρ. 453090/25-11-1983 
κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και Οι-
κονομικών αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Σε περίπτωση ασφάλισης των παραπάνω παιδιών, 
οι γονείς τους ή οι κηδεμόνες τους μπορούν να ζητήσουν 
τη διακοπή της ασφάλισης και να λάβουν οποτεδήποτε 
το σχετικό βοήθημα με υπολογισμό του ύψους του πο-
σού σύμφωνα με το άρθρο 4».

Άρθρο 2 
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Ειδικά για τα ασφαλισμένα παιδιά μετόχων και με-
ρισματούχων του Μ.Τ.Α., για τα οποία έχουν καταβληθεί 
εισφορές που αφορούν σε χρόνο ασφάλισής τους πριν 
από την 1η Ιανουαρίου 2004, ο υπολογισμός του συνο-
λικού ποσού του βοηθήματος προκύπτει ως εξής:

α. Για τον χρόνο από την έναρξη της ασφάλισης μέχρι 
και την 31η Δεκεμβρίου 2003, αναλογεί βοήθημα ίσο 
με το γινόμενο του αριθμού μεριδίων μερίσματος που 
έχει δικαιωθεί ο κυρίως ασφαλισμένος μερισματούχος 
γονέας ή, προκειμένου περί μετόχων και Αξιωματικών 
ή Υπαξιωματικών των πολεμικών καταστάσεων, του 
αριθμού μεριδίων μερίσματος που αντιστοιχούν στον 
βαθμό και στα έτη υπηρεσίας τους επί τιμή μεριδίου με-
ρίσματος επτά ευρώ και ογδόντα λεπτών (7,80 €) επί τον 
αριθμό εξήντα και επί τον αριθμό των μηνών εισφορών 
που έχουν συμπληρωθεί από την έναρξη της ασφάλισης 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2003, δια του αριθμού των 
τριακοσίων μηνών, οι οποίοι αντιστοιχούν στα είκοσι 
πέντε έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τον τύπο:

ΒΟΕΑ = Δικαιούμενα μερίδια * 7,80 * 60 * αριθμό μηνών ασφάλισης
 300

Στην περίπτωση αυτή, μετά την καταβολή του βοη-
θήματος στον δικαιούχο, ουδεμία αξίωση καταβολής 
συμπληρωματικού ποσού είναι δυνατή, σε περίπτωση 
αναδρομικής εκ των υστέρων αύξησης του μερίσματος 
από οποιαδήποτε αιτία.

β. Για τον χρόνο ασφάλισης από την 1η Ιανουαρίου 2004 
και εφεξής, το βοήθημα υπολογίζεται με βάση τα προ-
βλεπόμενα στο άρθρο 4 της υπ΄αρ. 453090/25-11-1983 
κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εθνικής Άμυνας και 
Οικονομικών.

2. Τα πλεονάσματα εισφορών υπέρ του βοηθήματος, 
όπως έχουν διαμορφωθεί από το έτος 2012 μέχρι τη 
δημοσίευση της παρούσας, κατατίθενται υποχρεωτικά 
στον λογαριασμό της παρ. 6 του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 

453090/25-11-1983 κοινής απόφασης των Υφυπουργών 
Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών Εθνικής Άμυνας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

I

Αριθμ. 47900 (3)
    Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/

ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/736610/22200/4390/3117/29-12-2020 

απόφασης (Β΄ 5952) .

 Ο ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΚΑΙ Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), όπως ισχύει.
β) Του άρθρου 9 του ν. 4326/2015 «Επείγοντα μέτρα 

για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄49).

γ) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει.
ε) Του π.δ. 70/2015 (Α΄114) περί ανασύστασης των 

Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-

σμού και Αθλητισμού» (Α΄7), όπως ισχύει.
2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/ 

138665/11489/11278/4137/16-03-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (Υ.Ο.Δ.Δ. 198). 

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/193559/ 
5905/1443/1093/30-04-2020 απόφαση του Υπηρεσια-
κού Γραμματέα «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων και δικαιώμα-
τος υπογραφής, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 37 
του ν. 4622/2019, στην Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης 
Οργάνωσης Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» 
[(ΑΔΑ: Ψ3ΗΙ4653 Π4-ΑΤ1 και (Β΄ 1792)].
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4. Την υπό στοιχεία 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α’ του 
ν. 3429/2005 (Α΄314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις».

5. Το υπ΄αρ. 20407-12-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του 
Γραφείου του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΓΑ/689165/1248/07-12-2020 
Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Αθλητι-
σμού.

7. Τα Εισηγητικά Σημειώματα της Γενικής Διεύθυνσης 
Οργάνωσης Αθλητισμού, των Διευθύνσεων και Αυτο-
τελών Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

8. Τα υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/677878/ 
20462/4137/2952/02-12-2020, ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/ 
678123/20471/4143/2956/02-12-2020 και ΥΠΠΟΑ/ΔΔΟΑ/ 
ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/677882/20463/4138/2953/02-12-2020 έγ-
γραφα του Τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού 
της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

9. Την από 23/12/2020 Εισήγηση προς την Ιεραρχία 
της Διεύθυνσης Υποστήριξης Αθλητισμού.

10. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/43110/03-02-2021 Υπη-
ρεσιακό Σημείωμα του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
ΥΠ.ΠΟ.Α.

11. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠ 
ΔΕΕΜ/716483/72406/47932/7858/4584/17-12-2020 
έγγραφο του Τμήματος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητι-
σμού του ΥΠΠΟΑ «Προϋπολογισμός και βεβαίωση δέ-
σμευσης πίστωσης για υπερωριακή εργασία στα γραφεία 
του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Γενι-
κού Γραμματέα Αθλητισμού», στο οποίο αναφέρονται 
τα κάτωθι: «Η ετήσια δαπάνη που θα βαρύνει τον κρα-
τικό προϋπολογισμό για το έτος 2021, για το προσωπικό 
που στελεχώνει το Ιδιαίτερο γραφείο του Υφυπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Ιδιαίτερο γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού έως και σήμερα 
(ήτοι μετακλητοί, αποσπασμένοι, ειδικοί συνεργάτες, 
ειδικοί σύμβουλοι, αστυνομικοί), για την υπερωριακή 
απασχόληση, ανέρχεται στο ποσό των 63.000,00 € πε-
ρίπου, (συμπεριλαμβανομένων και εργοδοτικών εισφο-
ρών και αφορά τον φορέα 1021-101, ΑΛΕ 2120201001, 
2120202001)».

12. Το υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/ΔΟΥΤΑ/ΤΚΕΤΠΠ 
ΔΕΕΜ/730973/74349/49170/8228/4760/24-12-2020 έγ-
γραφο του Τμήματος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της Δι-
εύθυνσης Οικονομικής Υποστήριξης Τομέα Αθλητισμού 
του ΥΠΠΟΑ «Προϋπολογισμός και βεβαίωση δέσμευσης 
πίστωσης για υπερωριακή εργασία στα Γραφεία του Υφυ-
πουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Γενικού 
Γραμματέα Αθλητισμού και λοιπών Διευθύνσεων», στο 
οποίο αναφέρονται τα κάτωθι: «Η ετήσια δαπάνη, που 

θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2021 
για το προσωπικό που στελεχώνει τα γραφεία του Υφυ-
πουργού και του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού και λοι-
πών Διευθύνσεων για τους διακόσιους εβδομήντα τρείς 
(273) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, 
για την υπερωριακή απασχόληση, ανέρχεται στο ποσό 
των 320.000,00 € περίπου (συμπεριλαμβανομένων και 
εργοδοτικών εισφορών και αφορά τους Φορείς 1021-203 
και 1021-501)», αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΥΑ/
ΤΔΑΔ/736610/22200/4390/3117/29-12-2020 απόφαση 
(Β΄ 5952 και ΑΔΑ: 675 Π4653Π4- 6ΙΤ), καθώς διαπιστώνε-
ται η όλως εξαιρετική και άμεση ανάγκη για προσφορά 
εργασίας, πέραν του κανονικού ωραρίου, του προσωπι-
κού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που απασχολείται στο 
γραφείο του Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου 
Πολιτισμού και εγκρίνεται η υπερωριακή απασχόληση, 
για το έτος 2021 καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωρα-
ρίου, μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως ή εκατόν είκοσι 
(120) ώρες ανά εξάμηνο, στην υπάλληλο της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, η οποία υπηρετεί στο γραφείο του Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του ΥΠ.ΠΟ.Α.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31-12-2021.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/
ΔΥΑ/ΤΔΑΔ/736610/22200/4390/3117/29-12-2020 
(Β΄ 5952 και ΑΔΑ: 675Π4653Π4-6ΙΤ) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

 Η Προϊσταμένη της 
Ο Υπηρεσιακός Γενικής Διεύθυνσης 
Γραμματέας Οργάνωσης Αθλητισμού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ι

   Αριθμ. 146/38460 (4)
   Τροποποίηση της υπ΄αρ. 163/13692/2018 από-

φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμο-

γής του Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γε-

ωργικές εκμεταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.

(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και Συμβουλίου» (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση σφάλ-

ματος), όπως ισχύει.

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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 εφαρ-
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μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς 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 παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, 
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78).

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώ-
θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄133).

γ) Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138). 

δ) Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

ε) Της υπ΄αρ. 188763/2011 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡ-
ΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ) 
και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων νομικών προσώ-
πων» (Β΄ 2284).

στ) Της υπ΄αρ. 68/11-01-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ιωάννη Οικονόμου» 
(Β΄ 36).

2. Τα άρθρα 12, 13, 14 και 15 του Κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 17ης Δεκεμβρίου σχετικά με τη χρηματοδό-
τηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής 
γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των Κανονισμών 
(ΕΟΚ) 352/1978, (ΕΚ) 165/1994, (ΕΚ) 2799/1998, (ΕΚ) 
814/2000, (ΕΚ) 1290/2005 και (ΕΚ) 485/2008 του Συμ-
βουλίου. (ΕΕ L.347, 20/12/2013, σελ. 549).

3. Τις διατάξεις του ν. 3844/2010 (Α΄ 63) και τις διατά-
ξεις του ν. 3913/2011 (Α΄ 32).

4. Την υπ΄αρ. 163/13692/2018 (Β΄ 267, Β’ 590) απόφα-
σης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του Συστήμα-
τος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση 
σφάλματος), όπως ισχύει.

5. Την υπ΄αρ. 1583/335048/2020 απόφαση του Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τρο-
ποποίηση της υπ αρ. 163/13692/2018 απόφασης του 
ΥΠΑΑΤ περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του 
Συστήματος Παροχής Συμβουλών σε γεωργικές εκμε-
ταλλεύσεις σε εφαρμογή του Καν.(Ε.Ε.) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου (Β΄ 267, Β’ 
590)» (Β΄ 5538).

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 163/13692/2018 (Β΄ 267, Β’ 590 διόρθωση 

σφάλματος) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων, όπως ισχύει, τροποποιείται ως 
ακολούθως:

1. Η περ. ε του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (Φ.Π.Γ.Σ.)»: 

τα νομικά πρόσωπα, ιδίως, του αστικού, εμπορικού ή 
συνεταιριστικού δικαίου και οι ατομικές επιχειρήσεις που 
πιστοποιούνται, βάσει των προϋποθέσεων της παρ. 4 του 
άρθρου 6 και της διαδικασίας του άρθρου 8 και παρέ-
χουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στους 
γεωργούς.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για να πιστοποιηθεί ένας Φ.Π.Γ.Σ. σύμφωνα με τη 

διαδικασία του άρθρου 8 πρέπει να πληροί κατ’ ελάχι-
στον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τα νομικά πρόσωπα να έχουν νομική προσωπικότη-
τα, σύμφωνα με την κείμενη εθνική νομοθεσία.

β) Να συμμετέχουν ή να απασχολούνται στο νομικό 
πρόσωπο και στην ατομική επιχείρηση με πλήρη απα-
σχόληση, τουλάχιστον τρεις (3) πιστοποιημένοι Γ.Σ. της 
παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εκ των οποίων δύο (2) 
τουλάχιστον Γεωπόνοι ΠΕ.

γ) Προκειμένου να διασφαλίζεται η γνώση της περι-
οχής, η οικονομικότητα της παροχής συμβουλευτικής 
και η περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση πρέπει 
να διαθέτει εγκατάσταση κύρια ή δευτερεύουσα στην 
Περιφέρεια δραστηριοποίησής του.

δ) Το νομικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση, οι 
μέτοχοι, οι εταίροι και τα μέλη αυτών ανάλογα με τη 
νομική μορφή καθώς και οι εργαζόμενοι και οι απασχο-
λούμενοι σε αυτά με κάθε μορφή σχέσης εργασίας δεν 
επιτρέπεται:

δα) Να ασκούν εμπορία γεωργικών και κτηνιατρικών 
εφοδίων και αγροτικών προϊόντων.

δβ) Να είναι μέτοχοι, εταίροι ή μέλη σε εταιρεία εμπο-
ρίας γεωργικών και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών 
προϊόντων.

δγ) Να εργάζονται σε εταιρεία εμπορίας γεωργικών 
και κτηνιατρικών εφοδίων και αγροτικών προϊόντων»

3. Η παρ. 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ΕΛ.Γ.Ο - ΔΗΜΗΤΡΑ με μέριμνα του Διοικητικού 

Συμβουλίου (Δ.Σ.) του, δημοσιεύει προσκλήσεις εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος, με τις οποίες καλεί τα φυσικά πρό-
σωπα που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Γ.Σ., καθώς 
και τα νομικά πρόσωπα και τις ατομικές επιχειρήσεις ως 
Φ.Π.Γ.Σ., να υποβάλουν αιτήσεις - υπεύθυνες δηλώσεις 
και τα σχετικά δικαιολογητικά για την εγγραφή τους στα 
αντίστοιχα μητρώα. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την πιστοποίηση των φυσικών προσώπων 
προηγείται της πρόσκλησης για την πιστοποίηση των 
νομικών προσώπων.»

4. Η παρ. 4 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα νομικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχειρήσεις 

που επιθυμούν να πιστοποιηθούν ως Φ.Π.Γ.Σ. υποβάλ-
λουν στον ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ, αίτηση υπογεγραμμένη 
από το νόμιμο εκπρόσωπο τους, τα δικαιολογητικά που 
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αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παρ. 4α, 4β και 4γ του άρθρου 6, υπεύθυνη δήλωση για 
την παρ. 4δ του άρθρου 6, καθώς και αποδεικτικό κατα-
βολής ποσού ύψους 20 ευρώ.

Ειδικότερα:
i. Για την παρ. 4α και για την απόδειξη της νόμιμης 

σύστασης και εκπροσώπησης, το ενδιαφερόμενο νο-
μικό πρόσωπο και η ατομική επιχείρηση προσκομίζει, 
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 
και νόμιμης εκπροσώπησης. Από τα ανωτέρα έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή τους, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρό-
σωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα το νομικό πρόσωπο 
και την ατομική επιχείρηση (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαί-
ωμα υπογραφής κ.λπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νομί-
μου εκπροσώπου.

ii. Για την παρ. 4β, το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο 
και η ατομική επιχείρηση προσκομίζει τα στοιχεία των 
απασχολούμενων πιστοποιημένων Γ.Σ. (Ονοματεπώ-
νυμο, Ειδικότητα, Θεματικά Πεδία, Αριθμός Μητρώου 
ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ), τις συμβάσεις εργασίας και πίνακα 
προσωπικού σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρ-
θρο 16 του ν. 2874/2000 (Α΄ 286).

Το Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ συγκροτεί Επιτροπές 
για την εξέταση της πληρότητας και του περιεχομένου 
της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιο-
λογητικών που συνυποβάλλονται και εκδίδει απόφαση 
για την πιστοποίηση ή μη του ενδιαφερομένου νομικού 
προσώπου και ατομικής επιχείρησης και την εγγραφή 
τους ή μη στο μητρώο Φ.Π.Γ.Σ. του άρθρου 9. Η απόφα-
ση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Ο. - ΔΗΜΗΤΡΑ κοινοποιείται στον 
ενδιαφερόμενο.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 163/13692/2018 (Β΄ 267, 
Β’ 590 διόρθωση σφάλματος) απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υφυπουργός 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
            Στην υπ’ αρ. 8/25.01.2021 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
(Β΄ 395), στη σελίδα 3616 στην Α’ στήλη, στην παρ. Α’ 
διορθώνεται το εσφαλμένο: «για διακόσιους τριάντα 
τέσσερις (234) υπαλλήλους, εκατόν τριάντα εννέα (139) 
Μόνιμους και ενενήντα δύο (92) Ιδιωτικού Δικαίου Αο-
ρίστου Χρόνου», στο ορθό: «για διακόσιους τριάντα 
τέσσερις (234) υπαλλήλους, εκατόν τριάντα εννέα (139) 
Μόνιμους, ενενήντα δύο (92) Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου και τρεις (3) Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου 
Χρόνου».

  (Από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού)   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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