
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2841/315537 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 

υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρή-

σεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013για τα οι-

κονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄2735).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν.δ. 243/1969 «Περί 

βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παρα-
γωγής» (Α΄144).

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46 και του προτε-
λευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄98) 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

ε) Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής (L 170/30-6-2008) 

“για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου για 
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον 
αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με 
τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους 
στον αμπελοοινικό τομέα, όπως κάθε φορά ισχύει.

β) (ΕΚ) αριθ. 202/2013 της Επιτροπής (L 67/10/
09-03-2013) σχετικά με την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής όσον αφορά την 

υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοινικό 
τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες.

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της 
επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης 
αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό Μητρώο, τα συνο-
δευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερ-
χομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, 
τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών 
πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και 
κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της Επι-
τροπής (ΕΚ) αριθ. 555/2008, (ΕΚ) αριθ. 606/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 436/2009 της Επιτροπής και του κατ’ εξουσιοδό-
τηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της Επιτροπής», όπως 
κάθε φορά ισχύει.

δ) (Ε.Ε.) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργάνω-
σης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάρ-
γηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 
234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 
του Συμβουλίου».

ε) (Ε.Ε.) αριθ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

στ) (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 της Επιτροπής για τη θέσπιση 
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού αριθ. 
1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ζ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη 
διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργι-
κής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 
του Συμβουλίου.

η) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της Επι-
τροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23 15.07.2016) 
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

θ) Τον Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 
της Επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016(EL L 190/1 
15.07.2016)για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήρι-
ξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής.

ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελε-
στικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς 
και του Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 
της Επιτροπής.

ια) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της 
Επιτροπής της 14ης Φεβρουαρίου 2017(EL L 38/37/
15.02.2017)σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστι-
κού Κανονισμού(ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τα εθνικά προγράμματα στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα.

ιβ) Τον Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2021/374 
της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2021 για την τρο-
ποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 
2020/884 σχετικά με παρέκκλιση, για το έτος 2020, από 
τον κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2017/891 όσον 
αφορά τον τομέα των οπωροκηπευτικών και από τον 
κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1149 όσον 
αφορά τον αμπελοοινικό τομέα, λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και την τροποποίηση του κατ’ Εξουσιοδότηση 
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1149.

ιγ) Τον Κανονισμό (Ε.Ε) 2021/1060 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 
για τον καθορισμό κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ταμείο Δίκαιης Μετά-
βασης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και 
Υδατοκαλλιέργειας, και δημοσιονομικών κανόνων για τα 
εν λόγω Ταμεία και για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευ-
σης και ΄Ενταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 
το Μέσο για τη Χρηματοδοτική Στήριξη της Διαχείρισης 
των Συνόρων και την Πολιτική των Θεωρήσεων.

ιδ) Την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2021/1130 της 
Επιτροπής της 5ης Ιουλίου 2021 για την κατάρτιση του 
καταλόγου των περιφερειών που είναι επιλέξιμες για 
χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
καθώς και των κρατών μελών που είναι επιλέξιμα για 

χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο 
2021-2027.

3. Το από 01-03-2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελο-
οινικού τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 
1308/2013 του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Την υπ’ αρ. 2610/283904/13-10-2021 «Τροποποίηση 
της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 υπουργικής απόφα-
σης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμ-
φωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 για 
τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄ 2735)», (Β΄ 4760).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή 
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 

υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονι-
σμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τα οικονομικά έτη 2022 
και 2023» (Β΄ 2735) ως εξής:

1. Το άρθρο 11 «Έλεγχος των αιτήσεων στήριξης και 
κατάταξη αυτών» τροποποιείται ως παρακάτω:

α) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται 

από την 20η Σεπτεμβρίου έως την 30η Νοεμβρίου του 
έτους υποβολής της αίτησης, είναι λεπτομερής και πραγ-
ματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσεων 
στήριξης».

β) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι εν δυνάμει επιλέξιμες αιτήσεις κατατάσσονται 

σε επίπεδο χώρας με βάση το σύνολο των βαθμών που 
έχουν λάβει κατά φθίνουσα σειρά.»

γ) Η παρ. 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, 

μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τε-
χνολογίας Τροφίμων και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., έως την 6η Δεκεμβρίου 
του έτους υποβολής της αίτησης, γίνεται κατάταξη όλων 
των αιτούντων, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και 
με βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τον διοικητικό 
έλεγχο. Η απόφαση περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο ορί-
ζονται σαφώς ποιες αιτήσεις τυγχάνουν προένταξης και 
ποιες απορρίπτονται. Οι αιτήσεις στις οποίες γίνονται πε-
ρικοπές ή απορρίπτονται έχουν δικαίωμα ένστασης σύμ-
φωνα με το άρθρο 12 της παρούσας. Η εν λόγω απόφαση 
κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους ή στους νομίμους 
εκπροσώπους με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά.

δ) Προστίθεται παρ. 9 ως εξής:
«Εάν οι επιλέξιμες αιτήσεις αντιστοιχούν σε ύψος 

προϋπολογισμού μικρότερο από τον διαθέσιμο, τότε 
εγκρίνονται όλες οι επιλέξιμες αιτήσεις.

2. Το άρθρο 12 «Ενστάσεις» τροποποιείται ως παρα-
κάτω:

α) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένστα-

ση ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής του 
ΥΠ.Α.Α.Τ, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2690/1999, 
κατά της απόφασης κατάταξης της παρ. 6 του άρθρου 
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14 της παρούσας. Η ένσταση και τα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά υποβάλλονται από την 6η Δεκεμβρίου έως και 
την 16η Δεκεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.»

β) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του ενη-
μερώνεται ηλεκτρονικά για την τελική βαθμολογία και το 
ποσό έγκρισης της επένδυσης έως την 16η Ιανουαρίου 
του επόμενου έτους υποβολής της αίτησης».

γ) Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε κάθε περίπτωση απόρριψης της ένστασης εκδί-

δεται απόφαση από το αρμόδιο αποφασίζων όργανο η 
οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του με κάθε πρόσφορο μέσο.»

3. Το άρθρο 14 «Τελική Έγκριση των δικαιούχων» τρο-
ποποιείται ως παρακάτω: α) Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσε-
ων, η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
του ΥΠ.Α.Α.Τ. και, κατά περίπτωση, και η Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., λαμβάνο-
ντας υπόψη τις επιλέξιμες αιτήσεις μετά την εφαρμογή 
των άρθρων 11 και 12 της παρούσας, εισηγείται την εκ 
νέου κατάταξή τους με φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, 
στη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων και εκδίδεται σχετική 
απόφαση τελικής κατάταξης με επισυναπτόμενο πίνακα 
στον οποίο επισημαίνονται:

i. Οι αιτήσεις που επιλέγονται προς στήριξη, των οποί-
ων ο προϋπολογισμός δεν υπερβαίνει τον αντίστοιχο 
διαθέσιμο προϋπολογισμό και των οποίων η βαθμολογία 
είναι μεγαλύτερη του ελάχιστου ορίου που έχει τεθεί 
στην παρ. 1 του άρθρου 9 της παρούσας.

ii. Οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται προς στήριξη λόγω 
υπέρβασης του προϋπολογισμού.

iii. Οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται για στήριξη λόγω 
μη πλήρωσης των προϋποθέσεων που τίθενται στην 
παρούσα.

β) Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τρο-

φίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση 
Τροφίμων την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης ανά 

δικαιούχο στο μέτρο «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινο-
παραγωγής». Οι δικαιούχοι προκύπτουν από τον τελικό 
πίνακα κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου 
προϋπολογισμού.

Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των εν λόγω 
αποφάσεων ορίζεται η 30η Ιανουαρίου του επόμενου 
έτους υποβολής της αίτησης. Η ημερομηνία έκδοσης των 
αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων αποτελεί 
το χρονικό σημείο από το οποίο έκαστος δικαιούχος έχει 
τη δυνατότητα να ξεκινήσει την υλοποίηση των δράσεων 
της επένδυσής του.»

4. Το άρθρο 15 «Τροποποίηση στο εγκεκριμένο πρό-
γραμμα των δικαιούχων» τροποποιείται ως παρακάτω:

Προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Στην περίπτωση όπου μετά τις ανωτέρω ενέργειες, 

δεν καλύπτεται το διαθέσιμο ύψος προϋπολογισμού, η 
Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. δύναται να εισηγηθεί την οριστική ένταξη των 
επόμενων, στη σειρά κατάταξης, επιλέξιμων αιτήσεων. 
Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1 και 
2 του άρθρου 14 της παρούσας. Προηγείται της εισήγη-
σης, η έγγραφη ενημέρωση, με κάθε πρόσφορο μέσο, 
των επόμενων εν δυνάμει δικαιούχων και της έγγραφης 
αποδοχής ή μη της εν λόγω διαδικασίας.»

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται 
για τις αιτήσεις των περιόδων 2022- 2023. Κατά τα λοιπά 
ισχύει η υπ’ αρ. 1496/149067/7-6-2021 υπουργική απόφα-
ση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής σύμφω-
να με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 
για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023» (Β΄ 2735).

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ72424 Τεύχος B’ 5648/03.12.2021

*02056480312210004*

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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