
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β’  5838) 
υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη 
καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικό-
τητα” του α.ν. 4399/2016».

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασί-
ας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.

3 Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-
θρου 33 του ν.  4314/2014 για το «Πρόγραμμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 57388 (1)
   Τροποποίηση της 139383/21-12-2018 (Β’ 5838) 

υπουργικής απόφασης «Τρίτη (3η) προκήρυξη 

καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματι-

κότητα" του α.ν. 4399/2016». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για 

τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 117), και ιδίως των άρθρων 29 και 37-41 
αυτού.

2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού 
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 
2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων 
ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή 
των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 
26.06.2014, σ. 1-178), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της 
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμ-
βιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 

άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού 
(ΕΕ L 193 της 01.07.2014, σ. 1-75).

4. Την 129229/24-11-2017 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του 
τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ 
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που 
μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων του 
ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, 
περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετι-
κού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε επεν-
δυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β’ 4122).

5. Την 108621/17-10-2016 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγρα-
φών και περιορισμών για την υπαγωγή σε καθεστώτα 
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α’ 117), επενδυτικών σχε-
δίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, 
όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρθρου 2 του 
καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της επιτροπής, αποκλειστικά 
στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού 
σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του 
επενδυτικού σχεδίου» (Β’ 3410), όπως τροποποιήθηκε με 
την 129228/24-11-2017 (Β’ 4122) και ισχύει.

6. Την 43965/30-11-1994 απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Τουρισμού «Καθορισμός του 
είδους και της έκτασης των επενδυτικών έργων που πε-
ριλαμβάνονται στις επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολο-
κληρωμένης μορφής των εγκαταστάσεων και εξοπλι-
σμού των ξενοδοχειακών μονάδων στις διατάξεις του 
ν. 1892/1990» (Β’ 922).

7. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 
κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

4 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2048

23309



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ23310 Τεύχος B’ 2048/04.06.2019

10. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 37).

11. Την 137111/18-12-2018 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Καθορι-
σμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυ-
τικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων 
του α.ν. 4399/2016 "Γενική Επιχειρηματικότητα"και "Ενι-
σχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού"του έτους 2018» 
(Β’ 5738).

12. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/6-7-2018 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχει-
ρηματικότητας του ν. 4399/2016.

13. Την 139383/21-12-2018 υπουργική απόφαση 
«Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενι-
κή Επιχειρηματικότητα" του α.ν. 4399/2016», όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει (Β’ 5838).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 1 της 139383/

21-12-2018 «Τρίτη (3η) προκήρυξη καθεστώτος ενισχύ-
σεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του α.ν. 4399/2016» 
(Β’ 5838) υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι 
η Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2018. Ημερομηνία λήξης του 
κύκλου υποβολών ορίζεται η Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019».

Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 30 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 56215 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστα-

σίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/16.12.2015) 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογι-
κές ρυθμίσεις ... και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

β) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α’/4-11-2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου ……., μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

γ) Τoυ π.δ. 147/2017 (ΦΕΚ 192/Α’/2017) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 22/2018 (ΦΕΚ 37/Α’/28.02.2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

2. Την αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Οικονομικών, Γεν. Γραμ. Δημ/κής Πολιτικής, 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους «Παροχή οδηγιών 
για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β’ του 
ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015)».

3. Τα αριθμ. 25300/28-2-2019 και 32283/19-3-2019 
έγγραφα του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα Εμπορί-
ου και Προστασίας Καταναλωτή για έκδοση απόφασης 
έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης δεκαεννέα (19) 
συνολικά υπαλλήλων που υπηρετούν στη Γενική Γραμ-
ματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.

4. Το αριθμ. 30437/14-3-2019 έγγραφο προς τη Γενική 
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών -Διεύθυνση Οικονο-
μικής Διαχείρισης: «Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης 
για υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για το Α’ εξάμηνο του 2019» 
και το συμπληρωματικό αριθμ. 33647/21-3-2019 έγγρα-
φο προς την ίδια Διεύθυνση: «Συμπληρωματικό έγγραφο 
για έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων που 
υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προ-
στασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης για το Α’ εξάμηνο του 2019».

5. Το από 12.4.2019 ηλεκτρονικό μήνυμα του Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου με θέμα: «Συγκρότηση συ-
νεργείου υπερωριακής απασχόλησης προσωπικού για 
το Α’ εξάμηνο 2019».

6. Το αριθμ. 43191/17.4.2019 έγγραφο της Υπηρεσίας 
προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

7. Το αριθμ. 51169/14-5-2019 έγγραφο της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών με το οποίο κοινοποι-
ήθηκε η αριθμ. 50287/13-5-2019 βεβαίωση για την κάλυ-
ψη της δαπάνης υπερωριακής απασχόλησης δέκα (10) 
υπαλλήλων (λόγω περιορισμένων διαθέσιμων πιστώσε-
ων) που υπηρετούν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης για το Α’ εξάμηνο του τρέχοντος έτους 
2019. Η προκαλούμενη δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 
έξι χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (6.750,00) ευρώ περί-
που, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του 
τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Ειδικού Φορέα 1035-205-0000000 (ΑΛΕ 
2120201001) - 50069/10-5-2019 - (ΑΔΑ:6Σ4Φ465ΧΙ8-
Λ18) - απόφαση δέσμευσης πίστωσης - και είναι εντός 
των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαί-
σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

8. Το γεγονός ότι, προκειμένου να αντιμετωπιστούν 
έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες των ορ-
γανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή, ήτοι έλεγχος περίπου 250.000 
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σημάτων και εκκαθάριση του μητρώου σημάτων, ολο-
κλήρωση του σχεδίου νόμου για το Γ.Ε.ΜΗ., ενσωμά-
τωση της κοινοτικής οδηγίας και έκδοση της σχετικής 
κοινής υπουργικής απόφασης για την ηλεκτρονική τι-
μολόγηση, συνεχής εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη 
αναθετουσών αρχών και οικονομικών φορέων για τη 
διεξαγωγή ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων, υπο-
στήριξη της Διεύθυνσης Προμηθειών για την έγκαιρη 
και ομαλή διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών, έργο 
για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ηλεκτρο-
νικών καταλόγων, διαχείριση χιλιάδων καταγγελιών στη 
Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή και κεντρική δια-
χείριση δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται απασχόληση 
προσωπικού πέρα από το κανονικό ωράριο εργασίας 
των Δημοσίων Υπηρεσιών, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την αποζημίωση εργασίας καθ’ υπέρ-
βαση του υποχρεωτικού ωραρίου για την αντιμετώπιση 
έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών για δέκα 
(10) υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, για το Α’ εξάμηνο του έτους 2019 έως 
120 ώρες για κάθε υπάλληλο και για το χρονικό διάστη-
μα από τη δημοσίευση αυτής έως και 30 Ιουνίου 2019.

2. Η συγκρότηση του συνεργείου υπερωριακής απα-
σχόλησης διενεργείται με πράξη του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης ανά υπάλ-
ληλο, θα βεβαιώνονται από τη Διεύθυνση Οργάνωσης, 
Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, σύμφωνα με το 
ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παρουσιών.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Μαΐου 2019

Ο Υπουργός
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 57081 (3)
Τροποποίηση των ποσοστών της παρ. 1 του άρ-

θρου 33 του ν. 4314/2014 για το «Πρόγραμμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. 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).

2. Το ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων 
για την προγραμματική περίοδο 2014- 2020, Β) Ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ 

L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/τ.Α’) και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 33 παρ. 1 αυτού.

3. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) περί ανασύστασης και με-
τονομασίας Υπουργείων.

5. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α’) περί διορισμού υπουρ-
γών, αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

6. Την 91589/3-9-2018 υπουργική απόφαση ανά-
θεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ευστάθιο Γιαννακίδη 
(ΦΕΚ 3814/Β’/4.9.2018).

7. Την 112012/ΕΥΘΥ 1046 (ΦΕΚ  2473/18.11.2015) 
υπουργική απόφαση για την Αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού της εφαρμογής σύμφωνα με τα 
άρθρα 15 παρ. 2 και 42 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει και 
ειδικότερα το άρθρο 3 αυτής.

8. Την C(2015) 9170/ 11-12-2015 απόφαση της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το «Πρόγραμ-
μα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» και την C(2017) 
8693/ 16-12-2017 απόφαση για την έγκριση της 2ης 
τροποποίησής του.

9. Την αριθμ. 1679/16-05-2019 επιστολή της ΕΥΔ Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προς τη ΓΓΔΕ και ΕΣΠΑ.

10. Το αριθμ. 56095 /27.05.2019 ενημερωτικό της ΕΥΣΕ 
προς τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ.

11. Την αριθμ. 1464 /28.05.2019 εισήγηση του Γενι-
κού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ στον 
Υφυπουργό με θέμα «Εισήγηση για την έγκριση υπερ-
δέσμευσης του “Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
2014-2020”».

12. Την ανάγκη έγκαιρης ενεργοποίησης του ΠΑΑ, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη στοχοθεσία του και την 
επιτάχυνση της υλοποίησής του, τηρουμένων των προ-
ϋποθέσεων των Κανονισμών της τρέχουσας προγραμ-
ματικής περιόδου.

13. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε τα κάτωθι:

Η ΕΥΔ ΠΑΑ δύναται να εντάξει στο Πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, πράξεις με συνολικό προϋπολογισμό 
δημόσιας δαπάνης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί το 
123,6% επί της συνολικής δημόσιας δαπάνης του, σύμ-
φωνα με το εισηγητικό του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ΕΣΠΑ (σημείο 11 ανωτέρω).

Η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος θα πρέπει 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την σταδιακή 
μείωση της υπερδέσμευσης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Μαΐου 2019

Ο Υφυπουργός
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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,

*02020480406190004*
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