
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 225/152435 
   Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των 

λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.4 “Στή-

ριξη της προώθησης του μελιού και των άλλων 

προϊόντων της κυψέλης”, στο πλαίσιο υλοποίη-

σης του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών 

παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της με-

λισσοκομίας για τα έτη 2020 – 2022. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση 

Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και "Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης" Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α΄200), όπως ισχύουν.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄98) σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

γ) Tης περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/ 
2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς 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 (Α΄78).

δ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και 77 του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως έχουν τροποποιηθεί 
και ισχύουν.

ε) Της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 (Β΄ 4871) κοι-
νής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουρ-

γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Έγκριση υλοποίησης 
προγράμματος για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών 
παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσο-
κομίας για τα έτη 2020, 2021 και 2022, σε εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, 
σ. 671)».

2. Τους Κανονισμούς:
α) Καν. (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) 
αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, 
(ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει.

β) Καν. (EE) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωρ-
γικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών 
(ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθμ. 234/79, (ΕΚ) αριθμ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου 
(ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

γ) Κατ΄ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτρο-
πής, της 11ης Μαΐου 2015, για τη συμπλήρωση του κα-
νονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενισχύσεις 
στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 8.8.2015, σ.3).

δ) Εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής, της 
6ης Αυγούστου 2015, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμο-
γής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις ενισχύσεις στον τομέα της μελισσοκομίας (ΕΕ L 211, 
8.8.2015, σ. 9).

3. Tο π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» (Α΄145), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 της Επι-
τροπής, της 12ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την έγκριση 
των εθνικών προγραμμάτων για τη βελτίωση της πα-
ραγωγής και εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων που 
υποβάλλουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου (EE L 157, 14.06.2019, σ. 28 - 30), για τα 
μελισσοκομικά έτη 2020, 2021 και 2022.
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5. Το π.δ. 83/9.7.2019 (Α΄121) «Διορισμός Αντιπρο-
έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την υπ’ αρ. 243/14-01-2020 (Β΄ 36) κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Φωτεινή Αραμπατζή».

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού για τα έτη 2020, 2021 
και 2022, πέραν αυτής που έχει εγκριθεί με την υπ’ αρ. 
788/334896/23-12-2019 (Β΄ 4871) κοινή απόφαση του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σε εφαρμογή της παρ. 11 του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 
788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουρ-
γού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, καθορίζουμε το ακριβές περιεχόμενο και τις 
λεπτομέρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 
1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών 
προϊόντων της κυψέλης», στο πλαίσιο υλοποίησης του 
εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για τα έτη 2020, 
2021 και 2022, με σκοπό την ανάδειξη της ποιότητας 
και την προώθηση του ελληνικού μελιού και των άλλων 
μελισσοκομικών προϊόντων, την προβολή του κλάδου 
της μελισσοκομίας και την ενημέρωση – περιβαλλοντική 
εκπαίδευση σε σχέση με τη μελισσοκομία και τα οφέλη 
της και την ενίσχυση της καινοτομίας.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι

Δικαιούχοι συμμετοχής στη δράση είναι:
α) νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
β) αγροτικοί μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί και αγρο-

τικοί συνεταιρισμοί ή αγροτικές εταιρικές συμπράξεις 
που έχουν και μέλη μελισσοκόμους, ομάδες παραγωγών 
μελισσοκόμων, οργανώσεις παραγωγών μελισσοκόμων, 
φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας σύμφω-
να με το άρθρο 4 του ν. 4430/2016 (Α΄205) που δραστη-
ριοποιούνται και στο μελισσοκομικό τομέα, καθώς και 
οργανώσεις εκπροσώπησης του μελισσοκομικού τομέα 
σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) 1308/13,

γ) πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα, ινστιτούτα και 
επιστημονικοί φορείς,

δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή 
νομικών προσώπων, τα οποία δραστηριοποιούνται και 
στον τομέα της παραγωγής και της εμπορίας μελισσοκο-
μικών προϊόντων, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 
της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης 
του Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

Άρθρο 3
Ύψος Επιχορήγησης

1. Σε εφαρμογή του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 788/334896/ 
23-12-2019 κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζεται 
το ποσό των 100.000 € για κάθε μελισσοκομικό έτος, 
ως μέγιστο ύψος επιχορήγησης για την υλοποίηση της 
δράσης 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των 
άλλων προϊόντων της κυψέλης».

2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 
9933 του ΕΛΕΓΕΠ, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης 
βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΣΑΕ 082/2.

Άρθρο 4
Επιλέξιμες Δράσεις

Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, ορί-
ζονται ως επιλέξιμες οι ακόλουθες δράσεις:

α) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής.σε εκθέσεις 
προώθησης του προϊόντος με τη δημιουργία εκθεσιακών 
περιπτέρων και μέχρι του ποσού των 10.000,00 Ευρώ 
ανά δικαιούχο ετησίως. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπε-
ριλαμβάνονται: το κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης 
του περιπτέρου, τα έξοδα συμμετοχής, μετάβασης και 
διαμονής στον τόπο πραγματοποίησης της εκδήλωσης 
και επιστροφής στην έδρα και τα έξοδα μεταφοράς του 
εκθεσιακού υλικού.

β) Η κάλυψη της δαπάνης συμμετοχής σε εκδηλώσεις/
ημερίδες/συνέδρια μέχρι του ποσού των 2.000,00 ανά 
δικαιούχο ετησίως. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπερι-
λαμβάνονται: το κόστος εγγραφής για συμμετοχή στην 
εκδήλωση, το κόστος μετάβασης και διαμονής στον τόπο 
πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής στην 
έδρα.

γ) Η κάλυψη της δαπάνης διοργάνωσης εκδηλώσεων/
ημερίδων/συνεδρίων μέχρι του ποσού των 20.000,00 
ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. Στις επιλέξιμες δαπάνες 
συμπεριλαμβάνονται το κόστος ενοικίασης αίθουσας - 
αιθουσών και εποπτικού υλικού, διαμόρφωσης χώρων, 
παροχής καφέ/ χυμών και εδεσμάτων κ.λπ. και δαπά-
νες μετάβασης και διαμονής των εισηγητών στον τόπο 
πραγματοποίησης της εκδήλωσης και επιστροφής τους 
στην έδρα.

δ) Η κάλυψη της δαπάνης επιμέλειας και δημιουργίας 
έντυπου ή/και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού, 
μέχρι του ποσού των 5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετη-
σίως. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται: το 
κόστος εκτύπωσης, κινηματογράφησης ή/και ηχογρά-
φησης. Το ενημερωτικό υλικό δεν μπορεί να προβάλει 
εμπορικές επωνυμίες ή εμπορικά σήματα ιδιωτών ή 
επιχειρήσεων, που έχουν σκοπό το κέρδος μέσω της 
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.

ε) Η κάλυψη της δαπάνης ραδιοφωνικής, τηλεοπτι-
κής ή/και διαδικτυακής προβολής, μέχρι του ποσού των 
5.000,00 Ευρώ ανά δικαιούχο ετησίως. Δεν καλύπτονται 
έξοδα προβολής ιδιωτών ή επιχειρήσεων ή των εμπο-
ρικών επωνυμιών ή/και εμπορικών σημάτων ιδιωτών 
ή επιχειρήσεων, που έχουν σκοπό το κέρδος μέσω της 
εμπορίας μελισσοκομικών προϊόντων.
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στ) Η κάλυψη μέρους της δαπάνης λειτουργίας έκ-
θεσης - συλλογής μελισσοκομικού υλικού ή/και μελισ-
σοκομικού μουσείου, μέχρι του ποσού των 20.000,00 
ευρώ ετησίως. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβά-
νονται: το κόστος υλοποίησης μουσειολογικής μελέτης, 
μουσειογραφικής μελέτης, το κόστος συντήρησης των 
εκθεμάτων, το κόστος δημιουργίας και εκτύπωσης έντυ-
που ενημερωτικού υλικού – οδηγού της συλλογής, της 
έκθεση ή του μουσείου.

Άρθρο 5
Διαδικασία Επιχορήγησης

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν, προς τη Διεύθυνση 
Συστημάτων Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικό αίτημα που περιλαμ-
βάνει, κατά περίπτωση, τα εξής:

α) αίτηση ένταξης σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της πα-
ρούσας απόφασης, το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου κάθε 
έτους. Ειδικά για το μελισσοκομικό έτος 2020, πρώτο 
έτος εφαρμογής της παρούσας, οι αιτήσεις συμμετοχής 
υποβάλλονται εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από 
τη δημοσίευση της παρούσας.

β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου 
εκπροσώπου του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι η 
συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπα-
χθεί για επιχορήγηση σε άλλο πρόγραμμα.

2. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δύναται να υπο-
βληθούν ψηφιακά στο τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτρο-
φίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών.

3. Το Τμήμα Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοι-
πών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων 
Εκτροφής Ζώων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων αξιολογεί τις υποβληθείσες αιτήσεις, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 4 και εφόσον 
κρίνεται απαραίτητο ζητούνται επιπλέον πληροφορίες 
και διευκρινήσεις σχετικά με την υλοποίηση των επιλέ-
ξιμων δαπανών. Στη συνέχεια ο Υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατόπιν εισήγησης του ανα-
φερόμενου στην παρούσα παράγραφο Τμήματος, εκδί-
δει απόφαση ένταξης των δικαιούχων στη δράση με τα 
αντίστοιχα επιλέξιμα ποσά.

Άρθρο 6
Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Η αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγ-
ματοποιείται από τη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και 
Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτω-
βρίου κάθε έτους.

2. Τα δικαιολογητικά πληρωμής διαβιβάζονται από 
τους δικαιούχους στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο μέχρι τις 
5 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και είναι τα εξής:

α) αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ,
β) υπουργική απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 5,
γ) εξοφλημένα παραστατικά,
δ) αναλυτική κατάσταση δαπανών σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα ΙΙΙ,
ε) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του νόμιμου 

εκπροσώπου του φορέα στην οποία θα δηλώνεται ότι η 
συγκεκριμένη δράση δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπα-
χθεί για ενίσχυση σε άλλο πρόγραμμα.

3. Εάν ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι 
ανακτήσιμος για τον δικαιούχο, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα ΦΠΑ, υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της 
αρμόδιας ΔΟΥ.

4. Όλα τα πρωτότυπα παραστατικά θα φέρουν σφρα-
γίδα, που θα αναγράφει ευανάγνωστα: «Έχει επιχορη-
γηθεί στο πλαίσιο του «Καν(ΕΕ)1308/2013, έτους……. 
Δράση 1.4 «Στήριξη της προώθησης του μελιού και των 
άλλων προϊόντων της κυψέλης». Ο δικαιούχος τηρεί τα 
πρωτότυπα παραστατικά στο αρχείο του και καταθέτει 
φωτοαντίγραφα αυτών, νομίμως επικυρωμένα.

Άρθρο 7
Έλεγχοι

1. Για την ορθή εφαρμογή της παρούσας διενεργού-
νται διοικητικοί έλεγχοι στο 100% των αιτήσεων για την 
ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτές, από το Τμήμα 
Μελισσοκομίας Σηροτροφίας και Λοιπών Ασπόνδυλων 
Ζωικών Οργανισμών της αρμόδιας Διεύθυνσης του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2. Η Διεύθυνση Συστημάτων Εκτροφής Ζώων, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο, δύναται να διενεργεί επιτόπιους ελέγ-
χους, με τουλάχιστον διμελή κλιμάκια τα οποία ορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται, η νομι-
κή βάση του ελέγχου, ο σκοπός και το αντικείμενο του 
ελέγχου, η σύσταση και ο ορισμός του κλιμακίου ελέγ-
χου, ο τόπος και η διάρκεια του ελέγχου και κάθε άλλη 
απαιτούμενη πληροφορία ή λεπτομέρεια εφαρμογής 
για την ορθή διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τις 
ενωσιακές και εθνικές απαιτήσεις.

Άρθρο 8
Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και κυρώσεις

Κατά την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν τα αναφε-
ρόμενα στο άρθρο 9 της υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 
κοινής απόφασης του Υπουργού και της Υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Άρθρο 9
Γενικές Διατάξεις

1. Με εγκύκλιο του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυν-
σης Γεωργίας παρέχονται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, 
διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση της 
παρούσας.

2. Όλα τα δικαιολογητικά και πρακτικά ελέγχου διατη-
ρούνται στην αρμόδια, κατά περίπτωση, υπηρεσία για 
πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια και παραμένουν διαθέσιμα 
για κάθε Εθνικό ή/και Ενωσιακό έλεγχο.

3. Τα παραστατικά δαπανών εκδίδονται και εξοφλού-
νται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρου 7 της 
υπ’ αρ. 788/334896/23-12-2019 κοινής απόφασης του 
Υπουργού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

4. Τα παραστατικά γίνονται δεκτά μόνο εφόσον είναι 
εξοφλημένα. Σε περίπτωση έκδοσης δικαιολογητικού 
δαπάνης «ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ», θα πρέπει αυτό να συνοδεύ-
εται από εξοφλητική απόδειξη του εκδώσαντος, με την 
επωνυμία του, υπογραφή και ημερομηνία εξόφλησης.
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5. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) δεν είναι επι-
λέξιμη δαπάνη, εκτός εάν δεν είναι ανακτήσιμος σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ όπως εκάστοτε 
ισχύει. Ο ΦΠΑ που μπορεί να ανακτηθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη ακόμη και εάν δεν 
ανακτάται από το δικαιούχο.

6. Οι πιστώσεις βαρύνουν κατά 50% τις πιστώσεις του 
ΠΔΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων ΣΑΕ 082/2 και κατά 50% τον ΚΑ 9933 του ΕΛΕΓΕΠ. 
Σχετική αναγραφή πρέπει να υπάρχει και στην κατάστα-
ση αναγνώρισης – εκκαθάρισης δαπανών.

7. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται ημερο-
μηνία που συμπίπτει με αργία, ως καταληκτική ημερομη-
νία λαμβάνεται η αμέσως επόμενη της αργίας εργάσιμη 
ημέρα.

8. Όπου στην παρούσα αναφέρεται προθεσμία, λαμ-
βάνεται υπόψη η ημερομηνία πρωτοκόλλου εισόδου 
στην αρμόδια υπηρεσία.

9. Τα συνημμένα υποδείγματα αποτελούν αναπόσπα-
στο μέρος της παρούσας.

10. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   
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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,

*02025322406200008*
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