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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαΐου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1155
Τροποποίηση - συμπλήρωση της 1121/20.07.2017
(ΦΕΚ 2686/Β’/01.08.2017) υπουργικής απόφασης
«Όροι και ρυθμίσεις για την εφαρμογή και την
υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. 1464/14.06.2019 (ΦΕΚ 2483/Β’/24.06.2019)
όμοιά της.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις εθνικές διατάξεις:
α. Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/22.04.2005).
β. Του ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α’/23.12.2014) για τη
διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα το άρθρο
69 αυτού.
γ. Του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/2019) «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης».
δ. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α’/28.06.2014) «Αρχές
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε. Του π.δ. 97/2017 (ΦΕΚ 138/Α’/15.09.2017) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
στ. Του π.δ. 81/2019 (ΦΕΚ 119/Α’/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
ζ. Του π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/09.07.2019) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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η. Της με αριθμ. Υ2/09.07.2019 (ΦΕΚ 2901/Β’/09.07.2019
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού».
θ. Της υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β’/
28.12.2015) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για
τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014
(ΦΕΚ 2573/τ.Β’)».
ι. Της με αριθμ. 242/14.01.2020 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (ΦΕΚ 34/Β’/2020).
ια. Της υπ’ αριθμ. 1393/25.10.2016 (ΦΕΚ 3501/Β’/
31.10.2016) κοινής υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του
άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ.
341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β’/2008)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιβ. Της υπ’ αριθμ. 931/08.06.2017 κοινής υπουργικής
απόφασης (ΦΕΚ 2084/Β’/2017) «Ρυθμίσεις θεμάτων που
αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης,
τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου
3.4.4 - «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», (Καν. 508/2014, άρθρο 69), Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Ενίσχυση της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και
Θάλασσας 2014-2020».
ιγ. Της υπ’αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β’/07.02.2017)
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως 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».
ιδ. Της υπ’ αριθμ. 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018
(ΦΕΚ 5968/Β’/31.12.2018) απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, «Αντικατάσταση της
υπ’ αριθμ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521
Β’) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και
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αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015
(ΦΕΚ 1822 Β’) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ
2014-2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από
Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων”», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιε. Του αριθμ. 278/17.02.2017 εγγράφου της ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ «Ορισμός των απομακρυσμένων ελληνικών
νησιών για τις ανάγκες εφαρμογής του άρθρου 95 και
παράρτημα I του Καν 508/2014».
ιστ. Των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.
ιζ. Της υπ αριθ. 1177/01.08.2017 (ΦΕΚ 3163/Β’/
21.09.2017) υπουργικής απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑΛΘ 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ιη. Της αριθ. 1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2686/Β’/01.08.2017)
υπουργικής απόφασης «Όροι και ρυθμίσεις για την
εφαρμογή και την υλοποίηση του Μέτρου 3.4.4 - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας
2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.
1464/14.06.2019 (ΦΕΚ 2483/Β’/24.06.2019) όμοιά της.
2. Τις ενωσιακές διατάξεις:
α. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού
κοινών 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 τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την κοινή
οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ)
αριθμ. 1184/2006 και 1226/2009 του Συμβουλίου και την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 104/2000, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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 Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.
δ. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006
και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα
το άρθρο 69.
ε. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/2014
της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με
τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ.
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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.
στ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1243/2014
της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη
θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας,
όσον αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και τις ανάγκες σε δεδομένα
και τις συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.
ζ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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
ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο
του ΕΤΘΑ.
η. Της υπ’ αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής
της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.
θ. 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, και της με
αριθμό C (2018) 8328/04.12.2018 όμοιάς της, που αφορά την έγκριση της τροποποίησης του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020.
ι. Της αριθμ. 2015/C 217/1 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και
Υδατοκαλλιέργειας».
ια. Της εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής,
2014/372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014, για τον καθορισμό
της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και
Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης
διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.
ιβ. 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.
ιγ. Του Εκτελεστικού Κανονισμού 763/2014 της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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 την ανάγκη λήψης μέτρων προκειμένου να καταστεί δυνατή η
υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο του
Μέτρου 3.4.4 - Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.
4. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ.
1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2286/Β’/01.08.2017) απόφαση,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 1464/
14.06.2019 (ΦΕΚ 2483/Β’/24.06.2019) όμοιά της, ως εξής:
1. Στο τέλος του άρθρου 9 προστίθεται παράγραφος,
ως εξής:
Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας –για τις οποίες δεν
ευθύνεται ο δικαιούχος–, όπως η έκτακτη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας του
COVID-19, η ανωτέρω παράταση του ενός έτους (1),
δύναται να παραταθεί για ακόμη 6 μήνες (και όχι πέραν της 31.12.2023) για όλες τις πράξεις της απόφασης ένταξης. Η αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει στην οριζόντια τροποποίηση των αποφάσεων
χρηματοδότησης των μεμονωμένων πράξεων που
δεν έχουν ολοκληρωθεί, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 22 της υπ’ αριθ.
1121/20.07.2017 απόφασης».
2. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Απόφαση Ένταξης - Απόφαση Χρηματοδότησης
Μεμονωμένης Πράξης
Με την έγκριση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας
αξιολόγησης και των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων, οριστικοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στο
ΠΣΚΕ, τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων, δημιουργούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
(ΟΠΣ) τα αντίστοιχα Τεχνικά Δελτία Πράξης, αποδίδονται
οι σχετικοί κωδικοί MIS και εκδίδεται η απόφαση ένταξης
πράξεων του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, μετά από εισήγηση του
προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, με τους οριστικούς πλέον πίνακες κατάταξης, για το σύνολο των εγκεκριμένων
προτάσεων, η οποία αναρτάται και δημοσιεύεται στο
Πρόγραμμα «Διαύγεια», μέσω του ΟΠΣ και αποστέλλεται
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ)
στους δικαιούχους.
Μετά τη δημοσίευση της απόφασης ένταξης πράξεων
στο Πρόγραμμα «Διαύγεια», ο δικαιούχος υποχρεούται
σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από
την ημερομηνία ενημέρωσής του για την ανάρτηση της
απόφασης ένταξης πράξεων στο πρόγραμμα «Διαύγεια»
(αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ), να αποστείλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ (εφόσον προβλέπεται στο εγκεκριμένο χρηματοδοτικό σχήμα της Πράξης):
i. τη σύμβαση δανείου με την Τράπεζα ή/και
ii. τον τραπεζικό λογαριασμό, με τοποθετημένο ποσό
ύψους τουλάχιστον του 15% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πράξης, για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής. Από το ανωτέρω ποσό αφαιρούνται τα
δανειακά κεφάλαια και οι αναδρομικές δαπάνες που
προσμετρήθηκαν στην Ιδιωτική Συμμετοχή.
Από τις ανωτέρω περιπτώσεις, εξαιρούνται oι πράξεις
που εξυπηρετούν συλλογικό συμφέρον και έχουν συλλογικό δικαιούχο και καινοτόμα χαρακτηριστικά, κατά
περίπτωση, σε τοπικό επίπεδο.
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Τα ανωτέρω είναι απαραίτητα για την έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης για κάθε μεμονωμένη πράξη.
Ακολουθεί η έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης,
η οποία διαβιβάζεται στον δικαιούχο της πράξης μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποδεικτικό παράδοσης
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.
Ο δικαιούχος, με την παραλαβή της απόφασης χρηματοδότησης πράξης, οφείλει να αποστείλει στην ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της απόφασης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ),
υπεύθυνη δήλωση, (Υπόδειγμα 6Β), στην οποία θα δηλώνει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους όρους και τις
δεσμεύσεις αυτής, τόσο για την εκτέλεση της πράξης
όσο και για τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του μετά την
ολοκλήρωση υλοποίησής της.».
3. Το άρθρο 17 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 17
Έναρξη εργασιών - Διαδικασία υλοποίησης
1. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών για την πρώτη Πρόσκληση του Μέτρου 3.4.4, ορίζεται η 23-10-2015. Περαιτέρω λεπτομέρειες, καθώς και
η ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών
για τις επόμενες προσκλήσεις θα καθοριστούν σε αυτές.
2. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν από την
ημερομηνία της προηγούμενης παραγράφου δεν είναι
επιλέξιμες και δεν υπολογίζονται για το κόστος, ανεξαρτήτως αν έχουν εξοφληθεί ή όχι κατά την ημερομηνία
υποβολής της επενδυτικής πρότασης.
3. Η καταβολή της ενίσχυσης μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά, σε περισσότερες δόσεις.
Σε κάθε περίπτωση, το ποσό κάθε αιτήματος πληρωμής ενδιάμεσης δόσης, γίνεται δεκτό, εφόσον αφορά
υλοποίηση επιλέξιμου προϋπολογισμού της πράξης
που δεν υπολείπεται του 15% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πράξης και μετά την υποβολή του,
απομένει προς υλοποίηση, επιλέξιμος προϋπολογισμός
που δεν υπολείπεται του 15% του συνολικού επιλέξιμου
προϋπολογισμού της πράξης.
4. Η επιχορήγηση καταβάλλεται απευθείας, μέσω
ηλεκτρονικής πληρωμής σε τραπεζικό λογαριασμό του
φορέα του επενδυτικού σχεδίου και δεν επιτρέπεται η
εκχώρησή της σε τρίτους.
4. Στο άρθρο 19 προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Στην περίπτωση θέσπισης περιοριστικών μέτρων,
όπως αυτών της πανδημίας COVID-19, η ΕΥΔ- ΕΠΑλΘ
προβαίνει μόνο σε διοικητικές επαληθεύσεις όλων των
αιτημάτων πληρωμής (ενδιάμεσων και τελικών).
Η ΕΥΔ-ΕΠΑΛΘ διενεργεί επιτόπια επαλήθευση, μέσω
των αρμόδιων Οργάνων Επιτόπιας Επαλήθευσης (ΟΕΕ),
υποχρεωτικά μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης
της πράξης και περιλαμβάνει έλεγχο του οικονομικού
και φυσικού αντικειμένου του έργου στο σύνολό του,
προκειμένου να διαπιστωθεί η ακρίβεια και η ορθότητα
όλων των πληρωμών που πραγματοποίησε η υπηρεσία
προς τον δικαιούχο, μέσω των διοικητικών επαληθεύ-
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σεων και να εκδοθεί η απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης. Η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται σύμφωνα με
την περιγραφείσα διαδικασία στο σχετικό άρθρο της
παρούσας.
Σε περίπτωση που κατά την επιτόπια επαλήθευση,
διαπιστωθεί παράλειψη, παρατυπία ή και ασυμφωνία
των στοιχείων των αιτημάτων πληρωμής, βάσει των
οποίων πραγματοποιήθηκαν οι διοικητικές επαληθεύσεις και καταβλήθηκαν τα αναλογούντα ποσά, η ΕΥΔ
ΕΠΑλΘ προβαίνει στην έκδοση απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης για την ανάκτηση των αχρεωστήτως
ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με την
υπ’ αριθμ. 99/23.01.2017 (ΦΕΚ 309/Β’/07.02.2017) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Δημοσιονομικών
Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους
του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του
ΕΠΑλΘ 2014-2020».
Η ενδεχόμενη επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τους δικαιούχους προηγείται της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης πράξης.».
5. Στο άρθρο 21 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7) Για όλη την χρονική περίοδο ισχύος της παραγράφου 10 του άρθρου 19, ακολουθείται η παρακάτω
διαδικασία υποβολής στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, των αιτημάτων
επαλήθευσης - πληρωμής:
- Ο δικαιούχος υποβάλλει το αίτημα πληρωμής υποχρεωτικά μέσω του ΠΣΚΕ, κάνοντας χρήση του Τυποποιημένου Εντύπου.
- Ταυτόχρονα, υποβάλλει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ το αίτημα
επαλήθευσης-πληρωμής ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση
infoalieia@mou.gr, προκειμένου να λάβει αριθμό εισερχομένου εγγράφου (πρωτόκολλο).
- Το αίτημα θα συνοδεύεται από:
α) έντυπη αίτηση, υπογεγραμμένη από τον/τους δικαιούχο/ους, στην οποία θα αναφέρονται τα στοιχεία της
πράξης (τίτλος πράξης, κωδ. ΟΠΣ, κωδ. ΠΣΚΕ αιτήματος
επαλήθευσης-πληρωμής, ημερομηνία οριστικοποίησης
στο ΠΣΚΕ), καθώς και το αιτούμενο ποσοστό/ποσό,
β) το υπόδειγμα 4Α (σε μορφή PDF και EXCEL),
γ) σχετικό φωτογραφικό υλικό των μόνιμων κατασκευών και εξοπλισμού, των οποίων αιτείται η επαλήθευσηπληρωμή,
δ) λίστα με τα serial numbers των μηχανημάτων και
του εξοπλισμού,
ε) τυχόν εγκρίσεις ή άδειες, που σχετίζονται με αιτούμενο για πληρωμή εξοπλισμό ή μηχάνημα,
στ) Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου
στην οποία θα δηλώνεται:
αα) ότι όλα τα υλικά, μηχανήματα, προμήθειες κ.λπ.
χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά στην εγκατάσταση της
μονάδας και είναι καινούργια και αμεταχείριστα.
ββ) ότι τα παρεχόμενα στοιχεία στο αίτημα επαλήθευσης - πληρωμής, είναι έγκυρα και πραγματικά.
- Ο υποβληθείς φάκελος αιτήματος πληρωμής, ελέγχεται αρχικά για την πληρότητά του από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ,
η οποία δύναται να ζητήσει πρόσθετα στοιχεία για τη
συμπλήρωση του φακέλου και στη συνέχεια επαληθεύεται διοικητικά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, με
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βάση την εγκεκριμένη Λίστα Δαπανών και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά/παραστατικά (υπόδειγμα 4Α , κ.λπ.).
Στη συνέχεια συμπληρώνεται το υπόδειγμα 4Β και το
υπόδειγμα 7, κατά το μέρος της διοικητικής επαλήθευσης (τμήμα Α και Β), οριστικοποιείται στο ΠΣΚΕ το αποτέλεσμα της διοικητικής επαλήθευσης και οι επιλέξιμες
δαπάνες και ενημερώνεται εγγράφως ο δικαιούχος για
τα αποτελέσματα της επαλήθευσης, στον οποίο παρέχεται το δικαίωμα υποβολής ένστασης σύμφωνα με το
άρθρο 19 .
Η καταβολή της αναλογούσας οικονομικής ενίσχυσης
στους δικαιούχους, πραγματοποιείται από την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, σε συνέχεια της διαβίβασης από την ΕΥΔ
ΕΠΑΛΘ των σχετικών στοιχείων και παραστατικών του
αιτήματος επαλήθευσης-πληρωμής.
- Κατά την επιτόπια επαλήθευση που διενεργείται
μετά την ολοκλήρωση της πράξης, συμπληρώνεται το
υπόδειγμα 7, κατά το μέρος της επιτόπιας επαλήθευσης
(τμήμα Γ), το υπόδειγμα 4Β, για το σύνολο των δαπανών
και συντάσσεται η Έκθεση Επαλήθευσης- Πιστοποίησης
(Υπόδειγμα 3), για το σύνολο της πράξης.».
6. Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5
Α. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης
από το φορέα του επενδυτικού σχεδίου της ιδίας συμμετοχής
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων
από το παρόν Μέτρο, είναι απαραίτητη για τις υποψήφιες
επιχειρήσεις, η τεκμηρίωση της δυνατότητας καταβολής
της ίδιας συμμετοχής αυτών στο επενδυτικό σχέδιο.
I. Ως ίδια συμμετοχή νοείται:
- Για τις υφιστάμενες εταιρείες:
i. Το ποσό της αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου τους,
που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων, ή
ii. Τα φορολογηθέντα κατά τις γενικές διατάξεις αποθεματικά, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση
του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι
τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν
πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση
και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Τα
αποθεματικά αυτά εμφανίζονται σε ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. Τα φορολογηθέντα (έκτακτα) αποθεματικά επιχείρησης αποτελούν
ίδια συμμετοχή στην επένδυση, εφόσον κατά το στάδιο
αξιολόγησης της επένδυσης, ελέγχεται και διαπιστώνεται
η επάρκεια της ρευστότητας της επιχείρησης, μετά την
αφαίρεση των ποσών των διαθεσίμων της που πρόκειται
να αποτελέσουν την ίδια συμμετοχή.
iii. Το ποσό που θα μεταφερθεί σε ειδικό τραπεζικό
λογαριασμό. Ο ειδικός αυτός λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης. Σε περίπτωση
που ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη εργασιών μετά
την κατάθεση της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την
έκδοση της απόφασης χρηματοδότησης, θα πρέπει να
προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέ-
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ρει το ύψος των εξοφλημένων τιμολογίων που αντιστοιχούν στις υλοποιηθείσες δαπάνες και θα προσκομίζει το
extrait για το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων
ιδίων κεφαλαίων. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα.
- Για τις νεοϊδρυθείσες εταιρείες:
i. Το ποσό του αρχικού εταιρικού κεφαλαίου τους ή/και
των αυξήσεων αυτού, που προκύπτει από τις εισφορές
των εταίρων σε μετρητά.
ii. Το ποσό που θα μεταφερθεί στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό των άρθρων 12 και 16 της παρούσας. Ο
ειδικός αυτός λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για την
υλοποίηση της επένδυσης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη εργασιών μετά την κατάθεση
της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έκδοση της
απόφασης χρηματοδότησης, θα πρέπει να προσκομίσει
υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρει το ύψος
των εξοφλημένων τιμολογίων που αντιστοιχούν στις
υλοποιηθείσες δαπάνες και θα προσκομίζει το extrait
για το υπόλοιπο του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων
κεφαλαίων. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει καταναλώσει
τα ίδια κεφάλαια κατά προτεραιότητα.
- Για τις ατομικές επιχειρήσεις/φυσικά πρόσωπα (υφιστάμενες και νεοϊδρυθείσες), η Ίδια Συμμετοχή αποτελεί
Ίδιο Κεφάλαιο.
- Για τους συνεταιρισμούς, ως ίδια συμμετοχή νοείται, για μεν τους νεοϊδρυόμενους, το καταβεβλημένο
κεφάλαιό τους ή το ποσό που θα μεταφερθεί στον
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό των άρθρων 12 και 16
της παρούσας, για δε τους υφιστάμενους, το ποσό της
αύξησης του κεφαλαίου τους ή το αποθεματικό που
σχηματίζεται για το σκοπό αυτόν ή το ποσό που θα
μεταφερθεί στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό των
άρθρων 12 και 16 της παρούσας. Ο ειδικός αυτός λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση της
επένδυσης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει προβεί
σε έναρξη εργασιών μετά την κατάθεση της αίτησης
χρηματοδότησης και πριν την έκδοση της απόφασης
χρηματοδότησης, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία θα αναφέρει το ύψος των εξοφλημένων τιμολογίων που αντιστοιχούν στις υλοποιηθείσες
δαπάνες και θα προσκομίζει το extrait για το υπόλοιπο
του ποσού των προβλεπόμενων ιδίων κεφαλαίων. Ο δικαιούχος οφείλει να έχει καταναλώσει τα ίδια κεφάλαια
κατά προτεραιότητα.
II. Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται κατά κανόνα μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο παρόν Μέτρο, με αποκλειστικό σκοπό, βάσει της σχετικής
απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή των
εταίρων, τη χρησιμοποίηση του νέου κεφαλαίου ως ίδιας
συμμετοχής στη συγκεκριμένη επένδυση. Επισημαίνεται
ότι στην περίπτωση τεκμηρίωσης της ίδιας συμμετοχής
μέσω μελλοντικής αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, θα
πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα η ύπαρξη ρευστών
διαθεσίμων των εταίρων ή χρεογράφων ή τίτλων ή και
άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων που είναι άμεσα
ρευστοποιήσιμα στο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης της
επένδυσης και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ίδια
συμμετοχή σύμφωνα με τα ως άνω οριζόμενα.
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Εναλλακτικά, η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου των
επιχειρήσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί και πριν την
υποβολή της πρότασης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
λάβει χώρα το νωρίτερο δώδεκα (12) μήνες πριν από
την υποβολή της πρότασης, με αποκλειστικό σκοπό,
βάσει της σχετικής απόφασης της γενικής συνέλευσης
των μετόχων ή των εταίρων, τη χρησιμοποίηση του νέου
κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που καλύπτουν σαφώς τους σκοπούς του υποβληθέντος για
χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου, ενώ μέχρι τον
χρόνο υποβολής της πρότασης, το κεφάλαιο αυτό πρέπει
αποδεδειγμένα να υφίσταται με τη μορφή διαθεσίμων
της εταιρείας και να μην έχει αναλωθεί. Ο ίδιος περιορισμός ισχύει και για το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο των
νεοϊδρυθεισών επιχειρήσεων, εφόσον αυτό λαμβάνεται
υπόψη στον υπολογισμό της ίδιας συμμετοχής.
Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό σχέδιο,
υποβάλλονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης και
καταβολής του μετοχικού -εταιρικού κεφαλαίου, όπως
αυτά αποτυπώνονται στην ενότητα Β του παρόντος παραρτήματος.
III. Για τις ατομικές επιχειρήσεις, η δυνατότητα κάλυψης
της Ίδιας Συμμετοχής πρέπει να τεκμηριώνεται κατάλληλα, μέσω της ύπαρξης ρευστών διαθεσίμων, εκ μέρους
του φυσικού προσώπου, ή χρεογράφων ή τίτλων ή και
άλλου είδους περιουσιακών στοιχείων που είναι άμεσα
ρευστοποιήσιμα στο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης της
επένδυσης.
Β. Δικαιολογητικά και στοιχεία για την πιστοποίηση
της καταβολής της ίδιας συμμετοχής
I. Στην περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού-εταιρικού κεφαλαίου για το επενδυτικό
σχέδιο, υποβάλλονται νομιμοποιητικά στοιχεία αύξησης
και καταβολής του μετοχικού εταιρικού κεφαλαίου, από
τα οποία να προκύπτει ότι αυτή πραγματοποιήθηκε για
τον σκοπό της επένδυσης:
i. Σε περίπτωση Α.Ε.: (1) Απόσπασμα απόφασης Γενικής
Συνέλευσης Μετόχων (Γ.Σ.Μ.), σχετικό με την αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου για τον σκοπό της προτεινόμενης επένδυσης (και απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου προσδιορισμού του σκοπού της αύξησης, εφόσον
αυτός δεν ορίζεται στην απόφαση της Γ.Σ.Μ.). (2) Φ.Ε.Κ.
δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης αύξησης. (3) Καταθετήρια του εισφερόμενου ποσού από τους μετόχους,
όπου θα αναγράφεται η αιτιολογία καταβολής. (4) Φ.Ε.Κ.
δημοσίευσης της πιστοποίησης καταβολής της εν λόγω
αύξησης ή αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης στο
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
ii. Σε περίπτωση ΕΠΕ: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
των Εταίρων για την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτών (στις οποίες θα αναφέρεται
ρητά ο σκοπός της), αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της
εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού Κεφαλαίου, κίνηση
του λογαριασμού αυτού και αποδεικτικό καταβολής του
Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, πράξη τροποποίησης
καταστατικού, κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή Ειρη-
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νοδικείο, αναφορικά με την πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, όπου θα αναγράφεται ο
σκοπός της.
iii. Σε περίπτωση Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης εταιρείας: Πράξη τροποποίησης καταστατικού, κατατεθειμένη στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, αναφορικά με την
πραγματοποιηθείσα αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου
(όπου θα αναγράφεται ο σκοπός της), αποδεικτικά κατάθεσης της εισφοράς μετρητών στο τραπεζικό λογαριασμό όψεως της εταιρείας για αύξηση του Εταιρικού
Κεφαλαίου και αποδεικτικό καταβολής του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση της διαδικασίας
πιστοποίησης της καταβολής του ποσού της αύξησης
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την πρόοδο του έργου
και αναλογικά με τις εκταμιεύσεις των οικονομικών ενισχύσεων, οπωσδήποτε όμως πριν από την υποβολή της
αίτησης τελικής πληρωμής.
II. Εφόσον τα φορολογηθέντα αποθεματικά (για τις
εταιρίες που τηρούν Βιβλία Γ’ κατηγορίας) προβλέπονται
στην εγκριτική απόφαση ως τρόπος κάλυψης της ίδιας
συμμετοχής, προσκομίζεται η απόφαση του αρμόδιου
οργάνου της εταιρείας, με την οποία αποφασίσθηκε η
δέσμευση των αποθεματικών για την επένδυση επί μία

Τεύχος B’ 1961/21.05.2020

πενταετία (5ετία) από την ολοκλήρωσή της. Επίσης απαιτείται αντίγραφο αναλυτικού καθολικού του λογαριασμού «Φορολογηθέντα Αποθεματικά» ή οι ισολογισμοί
των σχετικών χρήσεων.
III. Σε περίπτωση που η καταβολή της ίδιας συμμετοχής
γίνει με χρήση του ειδικού λογαριασμού που περιγράφεται στο σημείο Α, υποβάλλεται αντίγραφο του ειδικού
λογαριασμού, στο οποίο να φαίνεται:
i. Ο αριθμός του λογαριασμού IBAN.
ii. Η ύπαρξη του απαιτούμενου ποσού σύμφωνα και με
τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 της παρούσας.».
Κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει η υπ’ αριθ.
1121/20.07.2017 (ΦΕΚ 2286/Β’/01.08.2017) απόφαση,
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1464/14.06.2019
(ΦΕΚ 2483/Β’/2019) όμοιά της.
Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Μαΐου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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