
 

 

 

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020 
(Β΄  1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επι-
δότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών 
και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από 
τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού 
COVID-19».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην αριθ. 1080/99222/ 
08.04.2020 απόφαση του Υπουργού Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Τροπο-
ποίηση των αριθ. 250744/17.06.2003 (Β΄ 861), 
225020/31.03.2003 (Β΄ 492), 258676/29.09.2003 
(Β΄ 1517), 236989/12.05.2003 (Β΄ 705), 276357/ 
29.07.2002 (Β΄ 1020), 225021/31.03.2003 (Β΄ 
478), 436691/27.12.1994 (Β΄ 16/16.01.1995), 
436692/27.12.1994 (Β΄ 22/17.01.1995 και Διορθ.
Σφαλμ. Β΄ 81/8.2.1995), 2874/110922/13.10.2015 
(Β΄ 2408), και 218/8241/21.01.2017 (Β΄ 267) απο-
φάσεων, όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς 
την εκτελεστική οδηγία (ΕΕ) 2020/177 της Επιτρο-
πής (ΕΕ L 41, 13.02.2020, σ. 1)», η οποία δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 1415/15-04-2020 (τ.Β΄).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 40286 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 37674/10.4.2020 

(Β΄ 1291) απόφασης «Πρόσκληση για την Επι-

δότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών 

και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από 

τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού 

COVID-19». 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ANAΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

2. Το άρθρο έκτο της από 20.3.2020 Πράξης Νομο-
θετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και 
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής 
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 
(Α΄ 83).

3. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, 
μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορι-
σμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

4. Το π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

5. Το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση 
Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

6. Τον ν. 4622/2019 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-
νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης».

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

8. Την υπ’ αριθμ. 47/18-7-2019 (ΦΕΚ 3100/Β΄/1-8-2019) 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη 
Τσακίρη».

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006, όπως ισχύει.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2013 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερει-
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ακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την 
απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1080/2006, όπως ισχύει.

11. Τον ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προ-
γραμματική περίοδο 2014-2020» (Α΄ 265), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

12. Τη με αριθμό C(2014) 10162 final/18.12.2014 
Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις 
στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλάδα (CCI 
2014GR16M2OP001).

13. Τη με α. π. 137675/EΥΘΥ1016/19-12-2018 (Β΄ 5968) 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/ 
20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3521) υπουργικής απόφασης με 
τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 
81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β΄ 1822) υπουργικής 
απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών 
για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”», όπως ισχύει.

14. Τα εγχειρίδια Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου 
Επιχειρησιακών προγραμμάτων 2014-20 και ειδικότερα 
το εγχειρίδιο Διαδικασιών και Ελέγχου Πράξεων Κρατι-
κών Ενισχύσεων.

15. Την από 19.3.2020/C(2020) 1863 /ανακοίνωση της 
Επιτροπής σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη 
μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η 
οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της 
νόσου COVID-19, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Τη με α.π. 126829 ΕΥΘΥ 1217(1) κοινή υπουργική 
απόφαση (Β΄ 2784) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώ-
σεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρα-
νόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού 
προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων 
συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020 σύμφωνα με το αρ. 22 του ν. 4314/2014».

17. Την με α.π. 128864/11.12.2019 (Β΄ 4559) κοινή από-
φαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχα-
νίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ).

18. Την εγγραφή του έργου στη ΣΑΕ 027/2.
19. Το από 8/4/2020 SA 56839/2020/N εγκεκριμένο 

καθεστώς της ΕΕ.
20. Το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 
2011/85/2011/ΕΕ – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατά-
ξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα 
άρθρα 23, 56, 78, 79 και 80.

21. Την υπ΄ αριθμ. 134453/23-12-2015 κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Οικονομικών « Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ....» (Β΄2857).

22. Την υπ΄ αριθμ. 37674/10-04-2020 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Πρόσκληση 
για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μι-
κρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα 
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19» 
(Β΄ 1291).

23. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Η αναλυτική πρόσκληση η οποία επισυνάπτεται στην 

αριθμ. 37674/10-04-2020 (Β΄ 1291) απόφαση του Υφυ-
πουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων τροποποιείται ως 
εξής:

1. Το σημείο 4 του κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις σύμ-

φωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV "ΟΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" της παρούσας πρό-
σκλησης στις 31 Δεκεμβρίου 2019».

2. Το σημείο 8 του κεφαλαίου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης 

που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση (σε επίπεδο 
“δεδομένης επιχείρησης” όπως αυτή ορίζεται από την 
Κοινοτική νομοθεσία και νομολογία) από τη συγκεκριμέ-
νη δράση, λαμβάνοντας υπόψη κάθε άλλη ενίσχυση που 
θα έχει λάβει δυνάμει της από 19.3.2020/C(2020) 1863 
ανακοίνωσης, και η οποία μπορεί να έχει χορηγηθεί με 
τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων, φορολογικών πλε-
ονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων πληρωμών ή άλλες 
μορφές, όπως επιστρεπτέες προκαταβολές, εγγυήσεις, 
δάνεια και ίδια κεφάλαια, με την προϋπόθεση ότι δεν 
δύναται σε συνολική ονομαστική αξία να υπερβαίνει 
το συνολικό ανώτατο όριο των 800 000 ευρώ. Όλα τα 
αριθμητικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είναι ακα-
θάριστα, δηλαδή προ της αφαίρεσης φόρων ή άλλης 
επιβάρυνσης».

3. Το σημείο 1 του κεφαλαίου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατι-

κούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του 
ν. 128/1975 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, 
και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, 
ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοι-
κτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων:

(α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 
του ν. 3156/2003),

(β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί 
λόγω πώλησης (άρθρα 1 - 3 του ν. 4354/2015),

(γ) δανείων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλά-
βει Ειδικός Εκκαθαριστής των υπό ειδική εκκαθάριση 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - αποτελώντας σήμε-
ρα το διαχειριστικό όχημα ειδικής εκκαθάρισης, όπως 
ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4261/2014, με διαχειριστή 
είτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα που μετέχει στη Δράση
(περ. α ανωτέρω), είτε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων 
του ν. 4354/2015 η οποία έχει αναθέσει εγγράφως την 
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υλοποίηση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται 
στο πλαίσιο της Δράσης σε Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα 
που μετέχει στη Δράση, το οποίο και έχει την ευθύνη 
τήρησης των προβλεπομένων στην παρούσα απόφαση 
(περ. β ανωτέρω), ή Ειδικό Εκκαθαριστή των υπό ειδι-
κή εκκαθάριση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων - όπως 
ορίζεται στις διατάξεις του ν. 4261/2014 ο οποίος έχει 
αναθέσει εγγράφως την υλοποίηση του συνόλου των 
εργασιών που απαιτούνται στο πλαίσιο της Δράσης σε 
Χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που μετέχει στη Δράση, το 
οποίο και έχει την ευθύνη τήρησης των προβλεπομένων 
στην παρούσα απόφαση (περ. γ ανωτέρω). Τα ανωτέρω 
δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31.12.2019 (δηλαδή 
να μην υπερβαίνουν τις 90 ημέρες με σημείο αναφο-
ράς την 31/12/2019). Πέραν των ανωτέρω, καλύπτονται 
συμβατικοί τόκοι καθώς και η αναλογούσα εισφορά του 
ν. 128/1975 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, 
και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, 
ομολογιακών δανείων και συμβάσεων πίστωσης (ανοι-
κτών αλληλόχρεων λογαριασμών) τα οποία δεν ήταν 
ενήμερα στις 31.12.2019, αλλά κατέστησαν ενήμερα 
έως 29.02.2020. Η ενημερότητα κρίνεται με σημείο 
αναφοράς την επιδοτούμενη οφειλή. Δεν καλύπτονται 
τόκοι υπερημερίας και λοιπά έξοδα. Δεν είναι επιλέξιμα 
κοινοπρακτικά δάνεια (δηλαδή δάνεια τα οποία έχουν 
χορηγηθεί από κοινοπραξία δανειστών που ανήκουν σε 
διαφορετικούς ομίλους)».

4. Στο κεφάλαιο 9 μετά τις λέξεις: «Μετά το πέρας της 
διαδικασίας αξιολόγησης για το σύνολο των υποβληθει-
σών προτάσεων από τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα 
και πριν τις λέξεις «η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ:» διαγράφονται οι λέξεις 
«ήτοι μετά την 30/06/2020».

5. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ, στο Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΩΡΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνω-
σης ΕΕ το περιεχόμενο της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Το ύψος των ενισχύσεων που η αιτούσα, καθώς και οι 
επιχειρήσεις που λειτουργούν μαζί με αυτήν ως “δεδο-
μένη επιχείρηση“ όπως αυτή ορίζεται από την ενωσιακή 
νομοθεσία και νομολογία (στην έννοια περιλαμβάνονται 
οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις):

Α. Έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης της ενί-
σχυσης στο πλαίσιο της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 
ανακοίνωσης της Ε.Ε. από τις 19/3/2020 και μετά.

Β. Έχουν κάνει αίτημα λήψης ενίσχυσης στο πλαίσιο 

της με αρ. 19.3.2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης της Ε.Ε. 
από τις 19/3/2020 και μετά παρουσιάζονται στον ακό-
λουθο Πίνακα Επιχορηγήσεων και είναι απολύτως ορθά»

Άρθρο 2
Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥ-

ΓΕΙΑ και να αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr 
και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων www.
mindev.gov.gr.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

 Ι 

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
 Στην αριθ. 1080/99222/08.04.2020 απόφαση του 

Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1415/15-04-2020 (Τεύχος Β΄),

1. στη σελίδα 14653 στη Α΄ στήλη, στον στίχο 52 δι-
ορθώνεται,

το εσφαλμένο: «Τροποποίηση της αριθ. 25022/ 
31.03.2003 απόφασης»,

στο ορθό: «Τροποποίηση της αριθ. 225021/31.03.2003 
απόφασης»,

2. στη σελίδα 14653 στη Α΄ στήλη, στον στίχο 56 δι-
ορθώνεται,

το εσφαλμένο: «αριθ. 25022/31.03.2003 απόφασης»,
στο ορθό: «αριθ. 225021/31.03.2003 απόφασης»,
3. στη σελίδα 14681 στον στίχο 2 διορθώνεται,
το εσφαλμένο: «Τροποποίηση της αριθ. 25022/ 

31.03.2003 απόφασης,»,
στο ορθό: «Τροποποίηση της αριθ. 225021/31.03.2003 

απόφασης,»,
4. στη σελίδα 14681 στον στίχο 4 διορθώνεται,
το εσφαλμένο: «Η αριθ. 25022/31.03.2003 απόφαση,»,
στο ορθό: «Η αριθ. 225021/31.03.2003 απόφαση,». 

 (Από το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων)     
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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,




