
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/82350/2216 
   Οικονομική ενίσχυση ρητινεργατών για την πα-

ραγωγή ρητίνης έτους 2019. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενι-

σχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτροφική και αλι-
ευτική παραγωγή» (Α΄ 320), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν. 1409/1983 (Α΄199). 

β) Της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 «Ανα-
μόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 113). 

γ) Του άρθρου 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). 

δ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες», όπως ισχύει (Α΄145).

2. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης», όπως ισχύουν (Α΄133).

3. Τις διατάξεις του ν. 4423/2016 «Δασικές Συνεταιρι-
στικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄182), όπως 
ισχύει.

4. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» με το οποίο η Γενική 
Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Φ.Π. 
μεταφέρεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής (Α΄ 221).

5. Το π.δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)» (Α’ 160), όπως ισχύει.

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων…… 
Ανάπτυξης και Τουρισμού», με το οποίο το Υπουργείο 
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. (Α΄114).

7. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121).

8. To π.δ. 62/2020 “Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών” (Α’ 155).

9. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

10. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ ΥΠΡΓ/67875/8353/24.7.2019 
(ΥΟΔΔ 510) απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία 
διορίζεται Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ο Κωνσταντίνος- Ευάγγελος Αραβώσης του Γεωργίου.

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/106937/13465/2019 
(Β΄4321) απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας: Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Υπουργού», του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
στο Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδά-
των Κωνσταντίνο - Ευάγγελο Αραβώση.

12. Την υπό στοιχεία Υ44/5-8-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλα-
κάκη» (Β΄ 3299).

13. Το γεγονός ότι, η πίστωση στον Κ.Α.Ε. c239098003 
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσι-
κά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμ-
ματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων», για το 2020 
ανέρχεται σε 2.300.000,00 €, με ποσοστό διάθεσης στο 
100% της συνολικής πίστωσης (σύμφωνα με την 200 
1031 000048 και Α.Π. 2/28437/03.07.2020 απόφαση του 
Υπουργείου Οικονομικών (ΓΛΚ) «Μεταβολές Εκτελούμε-
νου Προϋπολογισμού».

14. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΟΙΚΔ/71144/4366/30-07-2020 
απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία καταχωρή-
θηκε με α/α 57658 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωμής της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης στο 
ΥΠΕN (ΑΔΑ: ΨΟΛ64653Π8-Χ3Β).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της Επιτρο-
πής της 18 ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημα-
σίας (L 352) (εφεξής «Κανονισμός DeMinimis»), βάσει 
του οποίου χορηγούνται οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της 
παρούσας.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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16. Τα από 15-05-2020 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/45831/1139/
15-05-2020) και 18-05-2020 (Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/46397/ 
1142/18-05-2020 ηλεκτρονικά μηνύματα της ΚΕΜΚΕ 
σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχει αντίρρηση για την 
έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης με 
την προϋπόθεση της έγγραφης ενημέρωσης των ενδια-
φερομένων για την ενίσχυση που λαμβάνουν, σύμφωνα 
με την 6 παρ. 1 του Κανονισμού Deminimis.

18. Τα σχετικά έγγραφα των βιομηχανιών επεξεργα-
σίας ρητίνης, από τα οποία προκύπτει ότι το 2019 πα-
ρήχθησαν στα ελληνικά δάση από τους ρητινεργάτες 
και παραδόθηκαν στις βιομηχανίες περίπου 5.718.123 
κιλά ρητίνης.

19. Τα σχετικά έγγραφα του Δασαρχείου Χαλκίδας σύμ-
φωνα με τα οποία η συνολική ποσότητα που καταστρά-
φηκε από την πυρκαγιά του καλοκαιριού 2019, ανήλθε 
σε 324.890 κιλά.

20. Την υπ’ αρ. 9518/20-07-95 απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής σχετική με κρατικές ενισχύσεις στην 
Ελλάδα για την προστασία των δασών από πυρκαγιές.

21. Το ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/77071/1970/06-08-2020 ενημερω-
τικό σημείωμα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

22. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/76604/2014/05-08-2020 
εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υ.Π.ΕΝ.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης 
προκαλείται εφάπαξ δαπάνη ποσού έως 2.275.273,37 € 
η οποία θα αντιμετωπιστεί από τον Α.Λ.Ε. 2390989003 
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε φυσι-
κά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-0000000 «Γενική Γραμ-
ματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων», του Υ.Π.ΕΝ., 
έτους 2020, αποφασίζουμε:

Την παροχή ενίσχυσης στους ρητινεργάτες που πραγ-
ματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας των δασών, 
κατά το έτος 2019, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους 
και προϋποθέσεις:

1) Στόχοι: Προστασία των δασών από πυρκαγιές και 
καθαρισμός υπορόφου των πυρόπληκτων δασών σε πο-
σοστό 20% περίπου, που πραγματοποιήθηκε το έτος 
2019.

2) Δικαιούχοι: Ρητινεργάτες μέλη Αγροτοδασικών Συ-
νεταιρισμών ή Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας καθώς 
και μεμονωμένοι ρητινεργάτες, οι οποίοι πληρούν τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.1 Είναι μόνιμοι κάτοικοι Δήμων και Κοινοτήτων των 
περιοχών του άρθρου 3 της οδηγίας 75/268/Ε.Ε. των Νο-
μών Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, 
Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και 
Αττικής και εργάζονται σε ορεινές περιοχές. 

2.2 Κατέχουν ή ασκούν το δικαίωμα της δουλείας ή 
ενοικιάζουν τα ρητινευόμενα δάση και αξιοποιούν έκτα-
ση πευκοδάσους στις παραπάνω περιοχές.

2.3 Έχουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα.
2.4 Δεν ενισχύθηκαν για την ίδια δραστηριότητα από 

άλλο πρόγραμμα για το έτος 2019.
2.5 Ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπό-

ροφο του πευκοδάσους, σε ποσοστό περίπου 20% της 

συνολικής έκτασης που ρητίνευσαν, οσάκις δε εκδηλώ-
θηκε πυρκαγιά επενέβησαν αμέσως, αμισθί, και σύμφω-
να με τις υποδείξεις των αρμοδίων υπηρεσιών για την 
καταστολή της.

3) Ύψος ενίσχυσης για τον καθαρισμό των δασών 
έτους 2019.

3.1 Το ύψος ενίσχυσης, ανά δικαιούχο, καθορίζεται σε 
0,376 € ανά κιλό ρητίνης (2.275.273,37€/6.043.013 κιλά 
ρητίνης περίπου, στα οποία περιλαμβάνονται 5.718.123 
κιλά που παραδόθηκαν στις βιομηχανίες και 324.890 
κιλά που καταστράφηκαν λόγω πυρκαγιάς και του προ-
ηγούμενου έτους).

3.2 Το συνολικό ύψος των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας που χορηγούνται ανά δικαιούχο δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 200.000 ευρώ, σε οποιαδήποτε περίοδο 
τριών οικονομικών ετών, με βάση τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό DeMinimis.

4) Επιπτώσεις από την αθέτηση των όρων και προϋ-
ποθέσεων

Οι δικαιούχοι οι οποίοι θα αθετήσουν τους όρους, 
ή δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ή διώκονται για πράξεις 
εξαπάτησης του Δημοσίου, για εμπορία ή καλλιέργεια 
ναρκωτικών, κλοπή ή καταστροφή του περιβάλλοντος, 
αποβάλλονται από την ενίσχυση και υποχρεούνται στην 
επιστροφή εντόκως των ενισχύσεων που έχουν λάβει 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 356/1974 «Περί Κώδικος 
Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.

5) Δικαιολογητικά
5.1 Αίτηση-δήλωση του ενδιαφερόμενου ρητινεργάτη 

ή κατάσταση των μελών των Ενώσεων ή συνεταιρισμών 
ρητινεργατών, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία 
ταυτότητος, η τράπεζα και ο αριθμός IBAN του λογαρια-
σμού του δικαιούχου για πίστωση του σχετικού ποσού 
ενίσχυσης, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και ο Α.Φ.Μ.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι είναι μόνιμος 
κάτοικος Δήμου ή Κοινότητας ενός εκ των παραπάνω 
Νομών της χώρας, κατέχει ή ασκεί το δικαίωμα της δου-
λείας, ή ενοικιάζει τα ρητινευόμενα δάση. Θα αναφέρει 
επίσης την έκταση (στρέμματα) πευκοδάσους που αξιο-
ποιεί, την ποσότητα ρητίνης που παρήγαγε το 2019, την 
έκταση (στρέμματα) της οποίας τον υπόροφο καθάρισε 
σε ποσοστό τουλάχιστον 20% (επί της συνολικής έκτα-
σης) καθώς και ότι δεν ενισχύθηκε για την ίδια δραστη-
ριότητα από άλλο πρόγραμμα για το έτος 2019 και ότι 
δέχεται οποιονδήποτε Εθνικό ή Κοινοτικό έλεγχο.

Ο ενδιαφερόμενος στην δήλωσή του θα αναφέρει τις 
τυχόν άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας τις οποίες 
έχει λάβει βάσει του Κανονισμού De Minimis ή άλλων 
κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα 
δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον 
οικονομικό έτος, ενώ σε περίπτωση που δεν έχει λάβει, 
θα το δηλώνει ρητά. Επίσης πως είναι ενήμερος ότι η 
ενίσχυση που αιτείται να λάβει υπάγεται στον Κανονισμό 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/1 
της 24.12.2013).
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5.2. Φορολογική ενημερότητα εφόσον το ύψος της 
ενίσχυσης του δικαιούχου είναι μεγαλύτερο των 1.500 
ευρώ, σύμφωνα με ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398).

5.3 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του εκκαθα-
ριστικού σημειώματος ή άλλου φορολογικού εγγράφου 
όπου αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.

5.4 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλια-
ρίου της τράπεζας όπου αναγράφεται το ΙΒΑΝ που θα 
κατατεθεί το ποσό της ενίσχυσης.

5.5 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου.

5.6.(α). Τιμολόγια πώλησης της ρητίνης, παραγω-
γής έτους 2019 η οποία διατέθηκε στις βιομηχανίες 
επεξεργασίας ρητίνης, με ημερομηνία πώλησης μέχρι 
31-3-2020. Το πρωτότυπο τιμολόγιο, θα σφραγίζεται από 
την Υπηρεσία με την ένδειξη ότι ενισχύθηκε για το εν 
λόγω πρόγραμμα και θα επιστρέφεται στο δικαιούχο, 
ενώ στην υπηρεσία θα μένει ακριβές φωτοαντίγραφο.

5.6.(β). Για κάθε έναν ρηνινοσυλλέκτη του οποίου η 
παραγωγή καταστράφηκε κατά την πυρκαγιά του 2019 
απαιτείται:

- Βεβαίωση από το αρμόδιο Δασαρχείο για την κατα-
στραφείσα ποσότητα από την πυρκαγιά του 2019.

- Βεβαίωση του Δασικού Συνεταιρισμού στον οποίο 
παραδίδουν την παραγωγή τους, στην οποία θα ανα-
γράφονται το ονοματεπώνυμο και η καταστραφείσα 
ποσότητα ρητίνης.

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι είναι μέλη Ενώσεων 
ή Συνεταιρισμών, αυτοί (Ενώσεις ή Συνεταιρισμοί) υπο-
χρεούνται να καταθέσουν στις αρμόδιες δασικές αρχές 
αναλυτική κατάσταση πληρωμής των μελών τους, στην 
οποία να φαίνεται ο υπολογισμός της οικονομικής ενί-
σχυσης ενός εκάστου αυτών.

5.7. Κατάσταση πληρωμής για το 100% της οικονο-
μικής ενίσχυσης, η οποία θα συντάσσεται από τις κατά 
τόπους αρμόδιες δασικές αρχές και στην οποία θα περι-
έχονται όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση-
δήλωση και θα υπάρχει ειδική στήλη για την οικονομική 
ενίσχυση που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο, στήλη για το 
αντίστοιχο χαρτόσημο, σφραγίδες και υπογραφές της 
υπηρεσίας.

5.8. Βεβαίωση της οικείας δασικής αρχής η οποία θα 
αναφέρει ότι ο ρητινεργάτης καθάρισε τον υπόροφορη-
τινευόμενου από αυτόν πευκοδάσους το έτος 2019, σε 
ποσοστό περίπου 20% της συνολικής έκτασης.

6) Συνολική πίστωση του προγράμματος
Εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης ύψους μέχρι 

2.275.273,37 ευρώ για την υλοποίηση του προγράμμα-
τος και θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Κ.Α.Ε. c239098003 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού 
χαρακτήρα σε φυσικά πρόσωπα» του Ε.Φ. 1031-207-
0000000 «Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Υδάτων», του Υ.Π.ΕΝ., έτους 2020.

7) Γενικά
7.1 Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, όπως με απόφασή του καθορίσει κάθε λε-
πτομέρεια που αφορά στην εκτέλεση της παρούσης.

7.2 Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από 
την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος προϊόντος εντάλματος 
προπληρωμής (ΧΕΠ), το οποίο θα εκδοθεί στο όνομά της, 
από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με υπόλογο Β΄ που θα 
καθοριστεί με απόφαση του Διατάκτη.

7.3 Η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς ορίζεται σε 0,25% 
επί του συνολικού ύψους των πληρωμών που θα πραγ-
ματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΚΩNΣTANΤΙΝΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ   
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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,

*02036640209200004*
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