
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 992 
   Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμε-

νες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιού-

χους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 3.1.6 

“Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδήματος, 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και 

Θάλασσας 2014-2020”. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις Eνωσιακές 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.

2. Του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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 το άρθρο 30.

3. 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 στην παρουσίαση των σχετικών σωρευτι-
κών δεδομένων για τις πράξεις.

4. 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 στις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλ-
λουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα 
και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.

5. Του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανο-
νισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 
του Συμβουλίου και κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβου-
λίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.

6. Του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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 
Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.

7. Του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 717/2014 της Επιτροπής, 
της 27ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

8. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2014 της Επιτροπής για 
την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων σε επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, τη 
μεταποίηση και την εμπορία προϊόντων αλιείας και υδα-
τοκαλλιέργειας συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9. Της αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 
6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 
των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

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

11. 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.

12. 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.

13. 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 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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στα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης 
και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία 
εμβλήματος της Ένωσης.

14. Της Εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής με αριθμό 
C (2015) 7417/23.10.2015 που αφορά στην έγκριση του Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020, όπως ισχύει.

Β. 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 «Α) για τη διαχείριση, τον έλεγ-
χο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕL 
156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του 
ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ 265/Α΄/
23.12.2014), όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69.

3. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/2019) «Επιτελικό κρά-
τος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνη-
σης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δη-
μόσιας Διοίκησης».

4. Του ν. 4582/2018 (ΦΕΚ 208/A΄/11.12.2018) «Θεματι-
κός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για 
τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα 
του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης -Στήριξη 
τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».

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

6. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, 
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρε-
σιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

7. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α/09.07.2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Της αριθμ. Υ2/09.07.2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού (ΦΕΚ 2901/Β’/09.07.2019 «Σύσταση θέσεων 
Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».

9. Της αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β΄/07.02.2017) 
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομι-
κών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστή-
τως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους 
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 
2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014».

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

11. Της αριθμ. 414/2354/12.01.2015 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (ΦΕΚ 97/Β'/20.01.2015) «Προϋποθέσεις, 
όροι και διαδικασία για τη διενέργεια αλιευτικού τουρι-
σμού από επαγγελματίες αλιείς».

12. Της με αριθμ. 1393/25.10.2016 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 3501/Β΄/31.10.2016), με την οποία ανα-
διαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. 
ΑΛΙΕΙΑΣ και ΘΑΛΑΣΣΑΣ, όπως ισχύει.

13. Της με αριθμ. 242/14.01.2020 (ΦΕΚ 34/Β’/17.01.2020) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Κωνσταντίνο Σκρέκα»,

14. Της αριθμ. 47/18.07.2019 (ΦΕΚ 3100/Α’/01.08.2019) 
απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ιωάννη Τσακίρη».

15. Της αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12-2018 (ΦΕΚ 
5968/Β/31.12.2018) απόφασης «Αντικατάσταση της αριθμ. 
110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521 Β’) υπουργικής 
απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ 1822 Β’) υπουρ-
γικής απόφασης «Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπα-
νών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020- Έλεγχοι 
νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτού-
μενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης 
και Ενδιάμεσους Φορείς- Διαδικασίες ενστάσεων επί των 
αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων» (ΥΑΕΚΕΔ), όπως 
ισχύει».

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

Τον καθορισμό των υπαγόμενων δράσεων, το είδος 
ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης 
των δράσεων του Μέτρου 3.1.6 – «Διαφοροποίηση και 
νέες μορφές εισοδήματος» (Καν. (ΕΕ) 508/2014, άρθρο 
30 και άρθρο 44 παράγραφος 4 – Αλιεία εσωτερικών 
υδάτων) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, ’’Προώθηση 
της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη 
χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βα-
σιζόμενης στη γνώση αλιείας, του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020’’, ως εξής:

Άρθρο 1
Υπαγόμενες πράξεις

Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπά-
γονται επενδυτικές προτάσεις βάσει του άρθρου 30 και 
του άρθρου 44 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ)508/2014 και 
αφορούν στα παρακάτω είδη Πράξεων:

- Επενδύσεις επί του σκάφους,
- Αλιευτικός τουρισμός,
- Εστιατόρια με προϊόντα αλιείας,
- Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες που σχετίζονται με την 

αλιεία,
- Εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σχετίζονται με 

την αλιεία.
Στόχος του Μέτρου 3.1.6 είναι η ενίσχυση του εισο-

δήματος των αλιέων με πρόσθετες συμπληρωματικές 
δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με την κύρια 
αλιευτική τους δραστηριότητα.

Άρθρο 2
Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέ-
τρου 3.1.6. – Διαφοροποίηση και νέες μορφές εισοδή-
ματος είναι:
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Φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αλιείς, που ασκούν 
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκά-
φους στην παράκτια αλιεία (επαγγελματική αλιευτική 
άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας 
εσωτερικών υδάτων.

2. Οι ενισχύσεις χορηγούνται σε δικαιούχους οι οποίοι:
(i) υποβάλουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ανά-

πτυξη και βιωσιμότητα των νέων δραστηριοτήτων τους. 
Οι προτεινόμενες συμπληρωματικές δραστηριότητες 
συνδέονται με την κύρια αλιευτική δραστηριότητα και 
δεν εμπίπτουν στα αναφερόμενα του άρθ. 11 του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 508/14,

(ii) διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκείς επαγγελματικές 
δεξιότητες,

(iii) αποδεικνύουν την ίδια συμμετοχή τους,
(iv) δεν έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης για χρημα-

τοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα (για το 
σύνολο ή μέρος της),

(v) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 
του Κανονισμού 508/2014 και υποβάλλουν την ενυπό-
γραφη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου 
άρθρου,

(vi) είναι ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών τα οποία, εί-
ναι εγγεγραμμένα, ως ενεργά, στα Ελληνικά Νηολόγια/ 
Λεμβολόγια ή στα Λεμβολόγια των κατά τόπο αρμόδι-
ων Υπηρεσιών Αλιείας (περίπτωση σκαφών εσωτερικών 
υδάτων – συμπεριλαμβάνονται οι αλιείς Λιμνοθαλασ-
σών) και καταχωρημένα στο Εθνικό και Ενωσιακό Αλι-
ευτικό Μητρώο (ΕΑΜ – πρώην ΚΑΜ), εκτός των σκαφών 
εσωτερικών υδάτων. Θα πρέπει να πληρούν όλες τις 
προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας 
που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη και να 
μην έχουν χρονική δέσμευση από προηγούμενη χρη-

ματοδότηση των ίδιων εργασιών κατά την υποβολή 
της αίτησης,

(vii) να φέρουν νόμιμα ως αλιευτικό εργαλείο, δίκτυα 
ή/ και παραγάδια, με οποιαδήποτε σειρά καταχώρησης 
τους στην αλιευτική άδεια του σκάφους. Αποκλείονται τα 
σκάφη που φέρουν τα αλιευτικά εργαλεία: τράτα βυθού 
(ΟΤΒ) ή/ και γρι-γρι (PS).

Άρθρο 3
Είδος και ποσοστά ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση στους δικαιούχους των πρά-
ξεων χορηγείται με τη μορφή της «επιχορήγησης», υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως αυτές προσδιορί-
ζονται επακριβώς και με κάθε λεπτομέρεια στο ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο.

Το ποσό της στήριξης που χορηγείται (Δημόσια Δα-
πάνη), δεν υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού του 
επιχειρηματικού σχεδίου. Το συνολικό ποσό ενίσχυσης 
ανά δικαιούχο δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 75.000 €.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 6 Απριλίου 2020

Οι 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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