
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1152 
Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες 

δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους 

και τα ποσά ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.9 - «Προ-

σωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτή-

των», (Καν.(ΕΕ) 508/2014, άρθρο 33 και άρθρο 44 

στοιχείο 4α), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, 

«Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, απο-

δοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, αντα-

γωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/22-4-2005).

2. Του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α΄/
23.12.2014), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69 
αυτού.

3. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α΄/2019) «Επιτελικό 
κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής 
Δημόσιας Διοίκησης».

4. Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α΄/15.09.2017) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

5. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α΄/08.07.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους — Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

6. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α΄/9-7-2019).

7. Της με αριθμ. Υ2/9-7-2019 (ΦΕΚ 2901/Β΄/9-7-2019) 
απόφασης Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπλη-
ρωτή Υπουργού και Υφυπουργού».

8. Της υπ΄ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β΄/
28.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για 
τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάστα-
ση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 
(ΦΕΚ 2573 Β΄)».

9. Της με αριθμ. 47/18-7-2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (ΦΕΚ 3100/Β΄/2019).

10. Της με αριθμ. 242/14.01.2020 απόφασης Πρω-
θυπουργού και ΥΠΑΑΤ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κων-
σταντίνο Σκρέκα (ΦΕΚ 34/Β΄/2020).

11. Της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1393/ 
25-10-2016 (ΦΕΚ 3501/Β΄/31-10-2016) με την οποία ανα-
διαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, όπως ισχύει.

12. Της υπ΄ αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31-12-2018 
(ΦΕΚ 5968/Β΄/31-12-18) απόφασης αντικατάστασης της 
με αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/
Β΄/01.11.16) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποί-
ηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 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), όπως ισχύει.

13. Της 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/07.02.2017) κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών 
διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του 
κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και θάλασσας 2014-
2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014)».

2. Τις Ενωσιακές διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοι-
νών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ και 
το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το 
ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση 
του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως τροποποι-
είται και ισχύει.
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2. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1380/2013, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την κοινή 
Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών 
(ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του 
Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) 
αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβου-
λίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Τα-
μείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση 
των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, 
(ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 
791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 
και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 44, όπως τροποποιείται 
και ισχύει.

4. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1242/2014 της 
Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη 
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθμ. 
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 
όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών 
δεδομένων για τις πράξεις.

5. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1243/2014 της 
Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέ-
σπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, 
όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλ-
λουν τα κράτη μέλη, καθώς και της ανάγκες σε δεδομένα 
και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.

6. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 772/2014 της 
Επιτροπής, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με 
την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να 
εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορι-
σμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο 
του ΕΤΘΑ.

7. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθ-
μό C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά την έγκριση 
του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως τρο-
ποποιείται και ισχύει.,

8. Της αριθμ. 2015/C 217/1 ανακοίνωσης της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για την 
εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας 
και Υδατοκαλλιέργειας».

9. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 
2014/372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό 
της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνό-
λου των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και 
Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020

10. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, 
2014/464/ΕΕ, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

11. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επι-
τροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης 
και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία 
εμβλήματος της Ένωσης.

3. Τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 και της έκτα-
κτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και την άμεση 
ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για τον μετριασμό των 
επιπτώσεων της έξαρσης της COVID-19 στον τομέα αλι-
είας.

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

Καθορίζουμε τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυ-
σης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης των 
δράσεων του Μέτρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση αλι-
ευτικών δραστηριοτήτων», (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 
33 και 44 στοιχείο 4α), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 
1, «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτι-
κής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής 
και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας», του «Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», 
ως εξής:

Άρθρο 1 
Υπαγόμενες Πράξεις

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγο-
νται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.1.9 — «Προ-
σωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων». Η οικονο-
μική ενίσχυση χορηγείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Στην περίπτωση εφαρμογής των μέτρων της Επι-
τροπής ή των έκτακτων μέτρων που αναφέρονται αντί-
στοιχα στα άρθρα 12 και 13 του Καν(ΕΕ)1380/2013 ή των 
μέτρων διατήρησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 του 
εν λόγω κανονισμού, περιλαμβανομένων των περιόδων 
βιολογικής ανάπαυλας.

β. Στην περίπτωση μη ανανέωσης συμφωνιών εταιρι-
κής σχέσης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας ή πρωτο-
κόλλων τους.

γ. Στην περίπτωση που η προσωρινή παύση προβλέ-
πεται σε σχέδιο διαχείρισης, το οποίο έχει εγκριθεί βάσει 
του Καν(ΕΚ) 1967/2006 του Συμβουλίου ή σε πολυετές 
σχέδιο που έχει εγκριθεί βάσει των άρθρων 9 και 10 του 
Καν(ΕΕ)1380/2013, όταν, βάσει επιστημονικών συμβου-
λών, απαιτούνται μειώσεις της αλιευτικής προσπάθειας 
ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι σύμφωνα με τα άρθρα 
2 παράγραφος 2 και 2 παράγραφος 5 στοιχείο α) του 
Καν(ΕΕ) 1380/2013.

δ. Όταν η προσωρινή παύση πραγματοποιείται μεταξύ 
1ης Φεβρουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέ-
πεια της έξαρσης της νόσου COVID-19, περιλαμβανομέ-
νων των σκαφών που αλιεύουν στο πλαίσιο συμφωνίας 
σύμπραξης βιώσιμης αλιείας.

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 65 παράγραφος 9 
πρώτο εδάφιο του Καν(ΕΕ)1303/2013, οι δαπάνες για 
πράξεις που λαμβάνουν στήριξη βάσει του στοιχείου δ 
είναι επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Η στήριξη των περιπτώσεων α, β και γ δύναται να χο-
ρηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ανά 
σκάφος κατά τη χρονική περίοδο 2014-2020. 
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Η μέγιστη διάρκεια δεν εφαρμόζεται στη στήριξη της 
περίπτωσης δ.

Άρθρο 2 
Δικαιούχοι -Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέ-
τρου 3.1.9 - «Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηρι-
οτήτων», είναι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες 
αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολο-
γημένα ως ενεργά σκάφη και έχουν ασκήσει αλιευτικές 
δραστηριότητες στη θάλασσα ή στα εσωτερικά νερά, για 
τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρ-
κεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται 
της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

Η πιστοποίηση της εργασίας στη θάλασσα ή στα εσω-
τερικά νερά διενεργείται βάσει της εξέτασης των:

- δεδομένων του δορυφορικού συστήματος παρακο-
λούθησης σκαφών (VΜS).

- στοιχείων του ημερολογίου του σκάφους, του ημε-
ρολογίου αλιείας, των στοιχείων ναυτολογίου, καθώς 
και κάθε άλλου στοιχείου που κρίνεται επαρκές για τη 
διαπίστωση άσκησης της αλιευτικής δραστηριότητας 
του σκάφους, όπως τα τιμολόγια αγοράς ή πώλησης 
αλιευμάτων, τα εκκαθαριστικά φορολογικά σημειώματα 
ΔΟΥ, στοιχεία προμήθειας καυσίμων.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν θεωρούνται επαρκή 
παραστατικά και δικαιολογητικά για την πιστοποίηση 
της ενεργού αλιευτικής δραστηριότητας του σκάφους 
οι υπεύθυνες δηλώσεις των πλοιοκτητών, οι ένορκες βε-
βαιώσεις μαρτύρων, οι βεβαιώσεις αλιευτικών συλλόγων 
και συνεταιρισμών.

2. Τα σκάφη που προβαίνουν σε προσωρινή παύση 
των αλιευτικών δραστηριοτήτων τους θα πρέπει:

α. Να είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/
Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδι-
ων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών 
υδάτων) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Ενωσιακό 
Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ - πρώην ΚΑΜ) εκτός των σκα-
φών εσωτερικών υδάτων και τα στοιχεία της άδειας και 
των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων να συμφωνούν με 
τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ-ΚΑΜ. Σε αντίθετη 
περίπτωση ο Δικαιούχος θα πρέπει να μεριμνήσει για 
τον επανέλεγχο των ναυπηγικών χαρακτηριστικών του 
σκάφους και τη διόρθωση των σφαλμάτων, 

β. Να διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
ένταξη καθώς και άδεια αλίευσης εφόσον απαιτείται,

γ. Να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής 
και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά 
αλιευτικά σκάφη.

3. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που:
α. συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που ανα-

φέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως δ) του 
άρθρου 10 του Καν(ΕΕ)508/2014 και συνυποβάλλουν 
ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 
5 του ίδιου άρθρου, β. δεν έχουν υποβάλλει αίτηση 
ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσι-
ακό Πρόγραμμα ή/και δεν έχουν λάβει οικονομική 
ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης 
πράξης, 

γ. τα σκάφη τους έχουν ασκήσει αλιευτική δραστη-
ριότητα για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που 
προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης 
χρηματοδότησης.

Άρθρο 3 
Περιοχές εφαρμογής και ποσοστά 
ενίσχυσης - Χρηματοδότησης

Το Μέτρο 3.1.9 - «Προσωρινή παύση αλιευτικών δρα-
στηριοτήτων» του ΕΠΑλΘ 2014-2020, εφαρμόζεται σε 
ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης 
ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της πράξης.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2020

Oι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης  Αγροτικής Ανάπτυξης
και Επενδύσεων και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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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,
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