
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 80/102990 

Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de 

minimis) στον τομέα της παραγωγής γεωργι-

κών προϊόντων και ειδικότερα στον τομέα της 

πρωτογενούς παραγωγής Θερμοκηπίων στην ΠΕ 

Χανίων και λεπτομέρειες εφαρμογής, στα πλαί-

σια εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1408/2013 

(L352/24-12-2013) της Επιτροπής, όπως τρο-

ποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 

(L51/1/22-02-2019.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής 

οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφι-
κήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α΄ 320).

2. Το άρθρο 1 παραγρ. 1, 2 και 3 του ν. 1338/1983 «Εφαρ-
μογή του Κοινοτικού Δικαίου » (ΦΕΚ Α’ 34), όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 1 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 
Α’70), το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α΄101), το άρθρο 
31 του ν. 2076/1992 και το άρθρο 19 του ν. 2367/1995, 
όπως ισχύει σήμερα.

3. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280/Α΄/1979) 
«Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την 
εφαρμογή της Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και 
οργανωτικών θεμάτων».

4. Το άρθρο 62 παραγρ. 2 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α’ 32).
5. 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 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 138/Α΄/15-09-2017).

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

8. Τον ν. 2065/1992, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ 113/
Α΄/1992) που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύ-
σεων από τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.

9. Τα άρθρα 66, 67, 77 παρ. 3 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
Δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, ενσωμάτω-
ση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 143).

10. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α’ 200) 
περί σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώ-
θηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ Α’ 154), το 
άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α’ 223) και το άρθρο 29 
παρ. 1-8 του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ Α΄135).

11. Την αριθ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού 
Γεωργίας περί εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού 
Πληρωμής από 1-9-2002 (ΦΕΚ 1042/Β’ 2002).

12. Την αριθ. 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» (ΦΕΚ 1205/Α΄/2007).

13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1408/2013 της Επιτροπής 
σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της 
συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
ενισχύσεις ήσσονος σημασίας «de minimis» στον γεωρ-
γικό τομέα (ΕΕ L 352, 24.12.2013,) όπως τροποποιήθηκε 
με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019 (L51/1/22-02-2019).

14. Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών γεωργικών 
προϊόντων σε περιόδους ειδικών δυσχερειών και ειδικό-
τερα των παραγωγών θερμοκηπίων της Περιφερειακής 
Ενότητας Χανίων, λόγω σοβαρής μείωσης του εισοδή-
ματος τους το έτος 2019.

15. Το με Α.Π 356/90455 της 27/03/2020 έγγραφο της 
Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

16. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό ύψους 1.963.500 
ευρώ που δύναται να χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος 
σημασίας «de minimis» στον τομέα πρωτογενούς πα-
ραγωγής θερμοκηπίων, δεν υπερβαίνει το εθνικό ανώ-
τατο όριο τριετίας, το οποίο για την Ελλάδα ανέρχεται 
σε 134.272.042 ευρώ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 
1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 316/ 
2019.
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17. Το γεγονός ότι για την τριετία 2018-2020 έχουν χορη-
γηθεί μέχρι σήμερα, ενισχύσεις ήσσονος σημασίας συνο-
λικού ύψους 109.747.953.15 ευρώ στον γεωργικό τομέα.

18. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού συνολικού ύψους, κατ’ ανώτατο όριο, 1.963.500 
ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί 
με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολο-
γισμό του Υπ.Α.Α. και Τ., Ε.Φ. 1029-201-0000000, ΑΛΕ 
2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρα-
κτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» 
στον ΕΛΕΓΕΠ.

19. Την αριθ. 2/16051/07.04.2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Οικονομικών περί ενίσχυσης του ΑΛΕ 
2390901002 του Ε.Φ. 1029-201-0000000 του προϋπο-
λογισμού του Υπ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 2020.

20. Την αριθ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (ΦΕΚ Β’ 3051/2019).

21. Την αριθ. 7913/98115/07.04.2020 απόφαση έγκρισης 
δέσμευσης πίστωσης ύψους 1.963.500 ευρώ, της Διεύθυν-
σης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπ.Α.Α. και Τ., η οποία 
καταχωρίστηκε με α/α 32553 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ., ΑΔΑ: 9Γ294653ΠΓ-ΠΣΡ

22. Την αριθ.35940/03.04.2020 ΕΞ.2020 ΕΜΠ γνωμοδό-
τηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.

23. Την αριθ. 468/98065/07.04.2020 Εισήγηση του Γε-
νικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και 
Τ. του άρθρου 24 παραγρ. 5 περιπτ. ε’ του ν. 4270/2014, 
όπως ισχύει, επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινής 
υπουργικής απόφασης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για 

τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 
(de minimis) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013 
όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019.

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της πα-
ρούσας είναι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στον 
τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε θερμοκήπια στην 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Άρθρο 3 
Πεδίο εφαρμογής

Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χο-
ρηγούνται με βάση τον Καν.(ΕΕ) 1408/2013 όπως τροπο-
ποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019. Δεν δύνανται 
να χορηγηθούν ενισχύσεις:

1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή 
ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή δι-
ατίθενται στην αγορά.

2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές 
προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμέ-
να ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες 

ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου δι-
ανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με 
εξαγωγικές δραστηριότητες.

3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης 
εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

4. Οι δικαιούχοι των επιλέξιμων επιχειρήσεων με μικτή 
δραστηριότητα (δηλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους προς ενίσχυση 
τομείς) υποχρεούνται σε διακριτή λογιστική παρακολού-
θηση (αρ.1 παρ 2 και 3 του Καν. 1408/2013)

Άρθρο 4 
Ύψος ενίσχυσης

1. Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημα-
σίας (de minimis) για την παρούσα απόφαση, ορίζονται 
οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή 
Ενότητα Χανίων στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων 
σε θερμοκήπια, που έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλ-
λευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης για το έτος 2019.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 1.500 (χίλια πεντα-
κόσια) ευρώ ανά στρέμμα θερμοκηπιακής καλλιέργειας.

2. Οι Δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι 
ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 2 του ΕΚ 1408/2013, 
κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά 
έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, το ύψος των οποίων, 
συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρού-
σα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.

3. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος ση-
μασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστη-
ριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών 
προϊόντων σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών 
ετών δεν δύναται να υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο 
που καθορίζεται στο παράρτημα Ι του ΕΚ 316/2019 
(134.272.042 €).

4. Απαραίτητη είναι η τήρηση των προϋποθέσεων 
σώρευσης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 παρ 
3 του Καν. ΕΕ 1408/2013.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση

Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή 
της παρούσας απόφασης βαρύνει τον Ειδικό Λογαρια-
σμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), μετά 
την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ 
2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού τομέα 
σε ΝΠ κ Ειδικού Λογαριασμού » του Τακτικού Προϋπολο-
γισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων (ΕΦ 1029.501.0000000)οικ έτους 2020, με δικαιούχο 
τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρ-
χεται μέχρι του ποσού των 1.963.500 ευρώ, υπό τον όρο 
μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 6 
Διαδικασία Πληρωμής -Έλεγχος

1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής 
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρού-
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σης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), ο οποίος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο 
μέσο τους ενδιαφερομένους για το ποσό της κρατικής ενί-
σχυσης που θα λάβουν, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις 
του Καν. 1408/2013 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε 
με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 316/2019, καθώς και ότι η ενίσχυση θε-
ωρείται ήσσονος σημασίας με παραπομπή στον κανονισμό.

2. 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.

3. Η Διεύθυνση Πληροφορικής του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.:
α) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς μηχανογραφικούς 

ελέγχους με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στην δήλωση 
εκμετάλλευσης - Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης.

β) ενημερώνει τους δυνάμει δικαιούχους για το ποσό 
της κρατικής ενίσχυσης που τους χορηγήθηκε μέσω δι-
αδικτυακής εφαρμογής στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

γ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έλαβαν οι 
ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυ-
τούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 
1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 
316/2019, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα 
οικονομικά έτη, ώστε να εξακριβωθεί ότι με την είσπραξη 
της νέας ενίσχυσης, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσ-
σονος σημασίας δεν θα υπερβεί το ανώτατο ατομικό όριο 
των 20.000 ευρώ σε κυλιόμενη περίοδο τριών ετών σύμ-
φωνα με το άρθρο 3 παραγρ. 2 του ανωτέρω Κανονισμού.

δ) πραγματοποιεί διασταυρωτικούς ελέγχους σχετικά 
με άλλες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας που έχουν χορη-
γηθεί στην οικεία επιχείρηση βάσει άλλων Κανονισμών 
για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στα άρθρα 5 και 6 παρ. 1 του Κανονισμού 1408/2013.

4. Η Δ/νση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς-Τμήμα 
Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει στην αναγνώριση και 
εκκαθάριση της δαπάνης και διαβιβάζει σχετικό φάκελο 
πληρωμής στην Δ/νση Πληρωμών.

5. Η Δ/νση Πληρωμών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:
- στην έκδοση εντολής πληρωμής και
- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπι-

στωτικό ίδρυμα για την πίστωση των ατομικών τραπεζι-
κών λογαριασμών των δικαιούχων.

6. 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 ήσσο-
νος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με 
την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος 
σημασίας (de minimis) της παρούσας. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε μεριμνά για την δημιουργία των κατάλλη-
λων εκτυπωτικών που θα αντλούν κατά περίπτωση τις 
απαραίτητες πληροφορίες από τις βάσεις δεδομένων.

7. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρ-
βασης του ανώτατου ορίου (παράγρ. 2 του άρθρου 3 του 
Καν (ΕΕ) 1408/2013), συνεπεία υπέρβασης του ποσού, 
η αρμόδια υπηρεσία φροντίζει για την ανάκτηση της 
χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαιούχο, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8. Τα αρχεία που αφορούν μεμονωμένες ενισχύσεις 
χορηγούμενες στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και 
αποδεικνύουν την πλήρωση των όρων του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1408/2013 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για του-
λάχιστον 10 έτη από την ημερομηνία κατά την οποία 
χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

Άρθρο 7 
Τελικές διατάξεις

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομη-
νία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 14 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ   
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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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