
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 1338/312351 
Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς: 

α) της επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Καλαμών, β) 

του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, γ) 

της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκηπια-

κών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγού-

ρια και Μελιτζάνες, και λεπτομέρειες εφαρμογής 

Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνω-

ση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 

final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 «Περί οργανώσεως των 

διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της Συνθήκης 
προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότη-
τες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων» 
(Α’ 280).

2. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
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).

4. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α’ 138).

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

6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), 
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από 
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

7. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

8. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστασης 
Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύ-
σεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)» 
(Α’ 200), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του 
ν. 2945/2001 (Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του 
ν. 3147/2003 (Α’ 135).

9. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ως Οργανι-
σμού Πληρωμής από 1-9-2002» (Β’ 1042).

10. Την υπ’ αρ. 282966/09-07-2007 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕ-
ΓΕΠ» (Α’ 1205).

11. Το άρθρο πρώτο της από 25.2.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) και το άρθρο ένατο της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020.

12. Τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.19024 (Β΄ 915), Δ1α/
Γ.Π.οικ.24406 (Β΄ 1299), Δ1α/Γ.Π.οικ.20036 (Β΄ 986) και 
Δ1α/Γ.Π.οικ.22824 (Β΄ 1168) κοινές υπουργικές αποφάσεις.

13. Την υπό στοιχεία C(2020) 1863 final της 19.03.2020 
ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για την 
λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηρι-
χθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της τρέχουσας 
έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροποποιήθηκε 
με τις υπό στοιχεία C (2020)2215 final της 03/04/2020, 
C(2020)3156 final της 08/05/2020 και C(2020) 4509 final 
της 29/06/2020 όμοιες.

14. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών της χώρας 
στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς ποικιλίας Κα-
λαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής κάλυψης, 
γ)  της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ)  των θερμοκηπιακών 
καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και Μελι-
τζάνες, λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδήματός τους 
για το έτος 2020 εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού 
(COVID-19).

15. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 37.970.046 
ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί 
με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ 2390901002 «οι-
κονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά 
πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» στον ΕΛΕΓΕΠ.

16. Την υπ’ αρ. 2/38280/26.10.2020 απόφαση του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 
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2390901002 του Ε.Φ. 1029-501-0000000 του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων οικονομικού έτους 2020.

17. Την υπό στοιχεία Y70/30-10-2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

18. Την υπ’ αρ. 19592/303637/30.10.2020 απόφαση 
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 37.970.046 ευρώ 
της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία κατα-
χωρήθηκε με α/α 80021 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντο-
λών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, ΑΔΑ:64ΙΚ4653ΠΓ-ΝΤ3.

19. Την από 30/09/2020 γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ 
του Υπουργείου Οικονομικών η οποία έχει υποβληθεί 
με ηλεκτρονικό μήνυμα προς το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων την 30/09/2020.

20. Την υπό στοιχεία C (2020) 7339 final/19-10-2020 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίνεται η χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, State Aid 
SA.58929 (2020/N)-Greece.

21. Την υπ’ αρ. 1302/304181/30.10.2020 εισήγηση του 
Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της περ. ε’ της 
παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, επί 
του προτεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής απόφα-
σης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη 

χορήγηση κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης 
επιχορήγησης στους τομείς: α) της επιτραπέζιας Ελιάς 
ποικιλίας Καλαμών, β) του πρώιμου Καρπουζιού χαμηλής 
κάλυψης, γ) της ανοιξιάτικης Πατάτας, δ) των θερμοκη-
πιακών καλλιεργειών Κρήτης σε Τομάτες, Αγγούρια και 
Μελιτζάνες, σύμφωνα με την υπό στοιχεία C(2020) 1863 
final της 19.03.2020 ανακοίνωση της Επιτροπής «Προσω-
ρινό πλαίσιο για την λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με 
σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά την διάρκεια της 
τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία C(2020)7339 Final/9.10.2020 απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί παροχής έγκρισης οικονο-
μικής ενίσχυσης.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι- Πεδίο εφαρμογής

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της πα-
ρούσας είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι 
οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 
αιτήσεων 2020.

2. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους 
ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβα-
στη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε. κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 

της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του 
ν. 4152/2013.

3. Ειδικά για την επιτραπέζια Ελιά ποικιλίας Καλα-
μών,λαμβάνεται υπόψη η ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 
έτους 2019.

4. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31/12/2019 
κατά την έννοια του Κανονισμού Ε.Ε 702/2014.

Άρθρο 3
Όροι και Ύψος ενίσχυσης

1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ορίζεται 
ως ακολούθως:

Α) Για τις επιτραπέζιες Ελιές ποικιλίας Καλαμών σε όλη 
τη χώρα 70 € ανά στρέμμα.

Β) Για το πρώιμο Καρπούζι χαμηλής κάλυψης σε όλη 
τη χώρα 300 € ανά στρέμμα.

Γ) Για την ανοιξιάτικη Πατάτα σε όλη τη χώρα 215 € 
ανά στρέμμα.

Δ) Για την Τομάτα θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην 
Περιφέρεια Κρήτης σε 540 € ανά στρέμμα.

Ε) Για το Αγγούρι θερμοκηπιακής καλλιέργειας στην 
Περιφέρεια Κρήτης σε 232 € ανά στρέμμα.

ΣΤ) Για την Μελιτζάνα Θερμοκηπιακής καλλιέργειας 
στην Περιφέρεια Κρήτης σε 300 € ανά στρέμμα.

2. Η συνολική ενίσχυση που μπορεί να λάβει ο πα-
ραγωγός (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στο πλαίσιο της 
παρούσας αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση 
που έχει λάβει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει του τμήματος 
3.1 του Προσωρινού Πλαισίου από οποιαδήποτε πηγή 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 100.000 €. Στο ποσό των 
100.000 € περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοι-
πές επιβαρύνσεις.

Άρθρο 4
Χρηματοδότηση

Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Εγ-
γυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ο οποίος θα 
χρηματοδοτηθεί με μεταφορά του αντίστοιχου ποσού 
για το έτος 2020 από τον Προϋπολογισμό του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 37.970.046 ευρώ.

Η χρηματοδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους 
το αργότερο μέχρι την 30/06/2021.

Άρθρο 5
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση των κρατικών 
ενισχύσεων της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρω-
μών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατο-
λισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημε-
ρώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους ενδιαφερομένους 
α) για την διαδικασία υποβολής της σχετικής Αίτηση 
Κρατικής Ενίσχυσης του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
απόφασης και β) ότι οι Αιτήσεις Κρατικής Ενίσχυσης που 
υποβάλλονται γραπτώς θα απορρίπτονται.

2. Οι δικαιούχοι παραγωγοί υποβάλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση ενίσχυσης (πρότυπο επισυνάπτεται στην πα-
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ρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι) εντός ενός (1) μηνός 
από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, προς τον 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. στην οποία δηλώνουν ότι:

α) Το ποσό ενίσχυσης που θα λάβουν βάσει της παρού-
σας, αθροιζόμενο με τυχόν άλλες ενισχύσεις που έχουν 
λάβει από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. βάσει του Προσωρινού Πλαι-
σίου δεν υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ.

β) Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενί-
σχυση η οποία έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη 
σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά 
τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β 
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 βάσει της αίτησης 
κρατικής ενίσχυσης άμεσων επιχορηγήσεων που επέχει 
θέση υπεύθυνης δήλωσης.

γ) Η εκμετάλλευσή τους δεν ήταν ήδη προβληματική 
επιχείρηση την 31/12/2019 κατά την έννοια του Κανο-
νισμού Ε.Ε 702/2014.

3. Η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα 
Λειτουργίας-Αγοράς και Εφαρμογής Παρεμβάσεων του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται αρμόδια για την αναγνώριση και 
εκκαθάριση της σχετικής δαπάνης.

4. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγ-
ματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς ελέγχους 
των αιτήσεων ενίσχυσης με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία 
στην δήλωση εκμετάλλευσης- Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης 
του 2020 και για την επιτραπέζια ελιά ποικιλίας Καλαμών 
του 2019..

5. Κατόπιν η Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγο-
ράς - Τμήμα Αγοράς του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει στην 
αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει 
σχετικό φάκελο πληρωμής στην Διεύθυνση Πληρωμών.

6. Η Διεύθυνση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προ-
βαίνει: α) στην έκδοση εντολής πληρωμής και β) στην 

αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζικών λο-
γαριασμών των δικαιούχων.

7. Κάθε Υπηρεσία και εποπτευόμενος φορέας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υποχρε-
ούται να θέτει στη διάθεση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. τις βάσεις 
δεδομένων που τηρεί με όλες τις πληροφορίες και τα 
αναγκαία στοιχεία, προκειμένου να πραγματοποιούνται 
οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί μηχανογραφικοί έλεγχοι 
καθώς και να καθορίζονται οι εν δυνάμει δικαιούχοι.

8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση 
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό 
των λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης 
κάθε πληροφορία σχετική με την πορεία εφαρμογής 
της κρατικής ενίσχυσης της παρούσας. Στο πλαίσιο 
αυτό ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουργία των 
κατάλληλων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περί-
πτωση τις απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις 
δεδομένων.

9. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους 
για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθη-
κε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπό του.

10. Τα αρχεία που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης 
διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τουλάχιστον 10 
έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η 
τελευταία ενίσχυση. Τα αρχεία που τηρεί ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που είναι 
αναγκαία για να πιστοποιηθεί η τήρηση των αναγκαίων 
προϋποθέσεων. Εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα, τα 
στοιχεία αυτά διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
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Άρθρο 6
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα απόφαση κοινοποιείται στην Ε.Ε σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανόνες.
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Αγροτικής Ανάπτυξης 
Υπουργός Οικονομικών  και Τροφίμων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ54938 Τεύχος B’ 4937/09.11.2020

*02049370911200008*

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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