
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. 1538 
Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν στις υπαγόμε-

νες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιού-

χους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 8.3.3 

«Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης 

(Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της Ενωσιακής Προ-

τεραιότητας 4 ’’Αύξηση της Απασχόλησης και της 

Εδαφικής Συνοχής’’ του Επιχειρησιακού Προ-

γράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» 

(άρθρο 63, Κανονισμός (Ε.Κ.) 508/2014, δράσεις 

ιδιωτικού χαρακτήρα). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 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 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-04-2005).

2. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμ-
βρίου 2014, και ειδικότερα το άρθρο 35.

3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐ-
ου 2014 και ειδικότερα το άρθρο 63.

4. Τον Κανονισμό 1407/2013 της Επιτροπής της 
18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(De Minimis).

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 772/2014 
της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 2014, για τον καθορι-
σμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών 
ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο 
των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που χρη-
ματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Θάλασσας και Αλιείας.

6. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014 
της Επιτροπής της 20ής  Νοεμβρίου  2014, σχετικά 
με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 
αριθμ.  508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών 
σωρευτικών δεδομένων για τις πράξεις.

7. Την C(2014) 7801 final/29-10-2014 εκτελεστική από-
φαση της Επιτροπής της 29-10-2014 «για την έγκριση 
ορισμένων στοιχείων της αναθεωρημένης συμφωνίας 
εταιρικής σχέσης με την Ελλάδα».

8. Τον ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και 
εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμ-
ματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014), 
ιδίως το άρθρο 69, παράγραφος 1.

9. Το π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/15-09-2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

10. Το π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/τ.Α΄/27-01-2015) «Σύστα-
ση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και ειδικότερα 
το άρθρο 2, όπως ισχύει.

11. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/22-09-2015) που 
αφορά την «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μεταφορά Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού» και συγκεκριμένα το άρθρο 4.

12. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/29-08-2018) «Διο-
ρισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

13. Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/τ.Α΄/2016) «Ανασύ-
σταση και Μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 
ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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14. Την 91589/03-09-2018 (ΦΕΚ 3814/τ.Β΄/2018) από-
φαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιο 
Γιαννακίδη».

15. Την C (2015) 7417/23-10-2015 απόφαση της Επι-
τροπής των ΕΚ που αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως ισχύει.

16. Την 134453/22-12-2015 (ΦΕΚ  2857/τ.Β΄/2015) 
κοινή υπουργική απόφαση «Ρυθμίσεις για τις πλη-
ρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26-09-2014 
(ΦΕΚ 2573/τ.Β΄/2014)», όπως ισχύει.

17. Την αριθμ. 1435/14-06-2016 (ΦΕΚ 1839/τ.Β΄/2016) 
«Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή 
στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία το-
πικών κοινοτήτων στο πλαίσιο του Μέτρου 19 ’’Στήριξη 
για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ - Τοπική 
Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)’’ του 
ΠΑΑ 2014-2020 και της προτεραιότητας 4 ’’Αύξηση της 
Απασχόλησης και της Εδαφικής Συνοχής’’ του ΕΠΑλΘ 
2014-2020».

18. Την 1393/25-10-2016 (ΦΕΚ 3501/τ.Β΄/31-10-2016) 
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων για την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 
θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργη-
ση της 341509/26-11-2008 (ΦΕΚ 2437/τ.Β΄/2008) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 5968/τ.Β΄/
31-12-2018), αντικατάσταση της 110427/ΕΥΘΥ/1020/
20-10-2016 (ΦΕΚ 3521 Β΄) υπουργικής απόφασης με τίτλο 
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της 81986/ΕΥΘΥ712/
31-07-2015 (ΦΕΚ 1822 Β΄) υπουργικής απόφασης ’’Εθνι-
κοί Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμμα-
τα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων 
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 
2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φο-
ρείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων 
αξιολόγησης πράξεων’’» (ΥΑΕΚΕΔ).

20. Την 3206/12-12-2016 (ΦΕΚ 4111/τ.Β΄/2016) υπουρ-
γική απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Έγκριση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για 
την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 
2014-2020 και του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 και κατανομή πι-
στώσεων Δημόσιας Δαπάνης», όπως ισχύει και από την 
οποία απορρέει η υποχρέωση χρηματοδότησης.

21. Το αριθμ. 278/17-02-2017 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑλΘ 
«Ορισμός των απομακρυσμένων ελληνικών νησιών για 
τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 παρ. 4 και του 
Παραρτήματος Ι του Κανονισμού ΕΕ 508/2014.

22. Τις υπουργικές αποφάσεις ορισμού των Ομάδων 
Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) Αλιείας ως Ενδιάμεσοι Φορείς 
Διαχείρισης (ΕΦΔ) μέρους του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας, 
σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΣΔΕ.

23. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξε-
ων της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Τον καθορισμό των υπαγόμενων δράσεων, του είδους 
ενίσχυσης, των δικαιούχων και του ποσοστού ενίσχυσης 
των δράσεων του Μέτρου 8.3.3 «Εφαρμογή στρατηγι-
κών τοπικής ανάπτυξης (Μέτρο 4.2 της πρόσκλησης) της 
Ενωσιακής Προτεραιότητας 4 ’’Αύξηση της Απασχόλησης 
και της Εδαφικής Συνοχής΄του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος Αλιείας και θάλασσας 2014-2020’’ (άρθρο 63 του 
Κανονισμού 508/2014), για δράσεις ιδιωτικού χαρακτή-
ρα», ως εξής:

Άρθρο 1
Υπαγόμενες δράσεις

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπά-
γονται πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 8.3.3 «Εφαρ-
μογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης» (άρθρο 63 του 
Κανονισμού 508/2014), στο οποίο δύναται να υλοποι-
ηθούν παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα που στόχο 
έχουν την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών 
με εστίαση στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας του 
αλιευτικού τομέα της περιοχής, την παράκτια ανάπτυξη 
και την ανάπτυξη εσωτερικών υδάτων.

Δύναται να συμπεριληφθούν ενέργειες - δράσεις οι 
οποίες είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 
508/2014, εφόσον τεκμηριώνεται η ανάγκη χρηματοδό-
τησής τους από την τοπική στρατηγική (προϋπόθεση του 
άρθρου 63.2 του Κανονισμού ΕΕ 508/2014).

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι - Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι είναι:
- αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν 

μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποι-
ούνται σε αυτήν), σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονι-
σμού ΕΕ 508/2014 και όπως ορίζονται από την εθνική 
νομοθεσία, με σκοπό τη διαφοροποίηση δραστηριοτή-
των, καθώς και τη συμπλήρωση του εισοδήματός τους,

- μη αλιείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα που κατοικούν 
μόνιμα στην περιοχή παρέμβασης ή που δραστηριοποι-
ούνται σε αυτήν), για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό πολύ μι-
κρών και μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση 
της Οδηγίας 2003/361/ΕΚ.

Στο πλαίσιο των σχετικών προσκλήσεων, βάσει και του 
σχετικού θεσμικού πλαισίου εφαρμογής, οι ΟΤΔ δύναται 
να εξειδικεύουν περαιτέρω τους δικαιούχους, σε επίπεδο 
δράσεων, σε εφαρμογή της εγκεκριμένης τοπικής τους 
στρατηγικής.

Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους:
(i) των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα 

και η οικονομική βιωσιμότητα, 
(ii) που αποδεικνύουν την ιδία τους συμμετοχή, 
(iii) που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρη-

ματοδότηση από Εθνικό ή Κοινοτικό Πρόγραμμα, για το 
σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης πράξης, 
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(iv) οι οποίοι συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις 
που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχείο α) έως δ) του 
άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και συνο-
δεύονται από την ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα 
δικαιούχου, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 3
Είδος ενίσχυσης, περιοχές εφαρμογής 
και ποσά στήριξης.

Οι δράσεις του Μέτρου 8.3.3 εφαρμόζονται σε καθορι-
σμένες περιοχές παρέμβασης αλιείας, όπως αυτές έχουν 
εγκριθεί κατά την αξιολόγηση των τοπικών στρατηγικών 
κάθε ΟΤΔ.

Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο με την μορφή 
επιχορήγησης και το ύψος της υπολογίζεται βάσει των 
επιλέξιμων δαπανών.

Ο προϋπολογισμός των ενισχυόμενων παρεμβάσεων 
για τις δράσεις του παρόντος μέτρου, μπορεί να ανέλθει 
μέχρι 600.000 € ανά πράξη. Για πράξεις οι οποίες αφο-
ρούν σε άυλες ενέργειες ιδιωτικού χαρακτήρα, ο προ-
ϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 
100.000 €. Ως άυλες πράξεις χαρακτηρίζονται οι πράξεις 
οι οποίες δεν αφορούν στη δημιουργία υποδομών ή 
σε επενδύσεις.

Άρθρο 4
Ποσοστό ενίσχυσης

1. Η ένταση της ενίσχυσης για δράσεις που δεν εμπί-
πτουν σε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 42 της 
ΣΛΕΕ) καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 95, παρ. 1, 4 
και 5 του Κανονισμού 508/2014, με δυνατότητα εφαρμο-
γής προσαυξημένων ποσοστών ενίσχυσης για ειδικούς 
τύπους πράξεων όπως ορίζονται στο παράρτημα Ι του 
ίδιου κανονισμού.

Η ενίσχυση για δράσεις που εμπίπτουν σε καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων καθορίζεται βάσει του Κανονισμού 
(ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) και ανέρχεται στο ανώτατο 
ποσό των 200.000 € δημόσιας δαπάνης στην ενιαία επι-
χείρηση, με ένταση ενίσχυσης κατά περίπτωση και με 
την προϋπόθεση μη υπέρβασης του ανωτέρω ποσού σε 
οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.

Παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε ΟΤΔ να προσαρμό-
ζει αιτιολογημένα, βάσει της στρατηγικής σημασίας της 
κάθε παρέμβασης, τα ποσοστά ενίσχυσης έως και του 
κατά περίπτωση ανώτατου επιτρεπτού ορίου.

2. Για πράξεις που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση 
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, τα ποσοστά στή-
ριξης ανά κατηγορία δράσεων έχουν, ως εξής:

Δράση Νομική Βάση Ένταση ενίσχυσης
Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα 
που δεν εμπίπτουν σε καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων

Κανονισμός  508/2014, 
άρθρο 63 και 95 και 
Παράρτημα Ι

50% - 100% των επιλέξιμων δαπανών, 
ανάλογα με τη χωροθέτηση, το δικαιούχο 
και την ενισχυόμενη δράση

Έργα ιδιωτικού χαρακτήρα 
που εμπίπτουν σε καθεστώς 
κρατικών ενισχύσεων

Κανονισμός (ΕΕ) 1407/2013
Έως το 100% των επιλέξιμων δαπανών, 
με τον περιορισμό της μη υπέρβασης 
των 200.000 € ανά τριετία, ανά επιχείρηση

Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με απόφασή του δύναται να εξειδικεύει τους όρους της παρούσας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ   
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*02027420307190004*

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,
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