
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 110745ΕΞ2021 
Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την 

αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές 

που εκδηλώθηκαν από 1 Μαΐου ως και τέλος Αυ-

γούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 

Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοπον-

νήσου, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, 

Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μεσ-

σηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας, Ευβοίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Αττι-

κής και Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας 

Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με κοινές 

αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-

ξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 

και Μεταφορών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66) και ιδίως το άρ-

θρο 11, την παρ. 4 του άρθρου 8, την παρ. 3 του άρθρου 
22 και την παρ. 3 του άρθρου 24.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφά-
νεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 143).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2576/1998 «Βελ-
τίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής 
των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α’ 25).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121) και το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετο-
νομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός 
των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119) και ιδίως 
το άρθρο 4 αυτού αναφορικά, μεταξύ άλλων, με τη με-
τονομασία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και με τη 
μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
Υπουργείων.

8. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 181) σε συνδυασμό με το π.δ. 47/2021 
«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 142/2017 “Οργανι-
σμός Υπουργείου Οικονομικών” (Α’ 181) και του π.δ. 147/ 
2017 “Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανά-
πτυξης” (Α’ 192)» (Α΄ 121).

9. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

10. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 80/2016 «Ανά-
ληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145).

12. Τι διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/ 
2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

13. Την υπ’ αρ. 51875/7-5-2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β’ 1867).

14. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325/ 
20.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) αρχής γενομένης της 
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,
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β) της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερεια-
κής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
και γ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας.» (Β’ 3898).

15. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13758/Α325/ 
20.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των 
ζημιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 28ης Ιουλίου 
2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) της 2ας έως και 
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας.» (Β’ 3905).

16. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/ 
17.08.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από τις πυρκαγιές α) της 26ης και 31ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, β) της 27ης 
Ιουλίου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και γ) της 
3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών 
Ενοτήτων Βορείου Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής.» (Β’ 3863).

17. Την υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11203/Α325/ 
09.07.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση 
στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζη-
μιών σε κτίρια από την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021 
σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 3077).

18. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 από-
φαση «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικα-
σιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του
ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

19. Την υπ’ αρ. 619/146296/30.12.2016 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κανονισμός 
Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων» (Β’ 4562).

20. α) Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με 
την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι 
ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλού-
νται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

β) τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 702/2014 της Επιτρο-
πής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων 
κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και 
δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ L 193 της 1/7/2014 σελ. 1), και ιδίως τα άρθρα 
7, 9, 12, 13 και 30 αυτού.

21. Το υπό στοιχεία 110223 ΕΞ2021/10.9.2021 έγγρα-
φο του Τμήματος Κρατικών Ενισχύσεων της Διεύθυν-
σης Εποπτευόμενων Φορέων της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Το από 10.09.2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

23. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμεταλ-
λεύσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε 
περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδη-
λώθηκαν από 1 Μαΐου ως και τέλος Αυγούστου 2021.

24. Την υπό στοιχεία 109909ΕΞ2021/09.09.2021 εισή-
γηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών.

25. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας 
θα προκληθεί δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος 
το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί και 
εξαρτάται από πραγματικά δεδομένα, η οποία θα καλυ-
φθεί από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων 
Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΣΑ051, ΚΩΔ. 
ΕΡΓΟΥ 2021ΣΕ05100001), αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν 

από
α) την πυρκαγιά της 20ης Μαΐου 2021 σε περιοχές των 

Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοι-
χεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./11203/Α325 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών,

β) τις πυρκαγιές αα) της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περι-
φέρειας Δυτικής Ελλάδας, ββ) της 27ης Ιουλίου 2021 σε 
περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττι-
κής της Περιφέρειας Αττικής και γγ) της 3ης Αυγούστου 
2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου 
Τομέα Αθηνών και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας 
Αττικής, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό στοιχεία 
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/19.08.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών,

γ) τις πυρκαγιές αα) της 28ης Ιουλίου 2021 σε περιοχές 
της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας και ββ) της 2ας έως και 5ης Αυγού-
στου 2021 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων 
Μεσσηνίας, Αρκαδίας, Λακωνίας της Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 
οι οποίες έχουν οριοθετηθεί υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-
Κ.Ε/13758/Α325 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών,

δ) τις πυρκαγιές αα) αρχής γενομένης της 3ης Αυ-
γούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ββ) της 
5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής 
Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
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και γγ) της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περι-
φερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στε-
ρεάς Ελλάδας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με την υπό 
στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/13975/Α325 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών, εφαρμόζο-
νται τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4797/2021, σχετικά με την 
επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, με την επιφύλαξη 
των Κανονισμών του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων για την ασφάλιση της φυτικής παραγωγής 
και του ζωϊκού κεφαλαίου.

2. Ειδικότερα, με τη διαδικασία των άρθρων 7 και 8 
του ν. 4797/2021 δύναται να καλύπτεται μέρος των υλι-
κών ζημιών οι οποίες θα καταγραφούν από τις αρμόδι-
ες επιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της 
κάθε Περιφέρειας και οι οποίες προκλήθηκαν από τις ως 
άνω πυρκαγιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές 
εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, 
φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, 
καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα 
παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κε-
φαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία 
καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. Τυχόν επιπλέον ενι-
σχύσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Κρατικών 
Οικονομικών Ενισχύσεων, δύναται να παρέχονται δυνά-
μει αυτού και σύμφωνα με τις διατάξεις του.

3. Οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων έχουν 
υποχρέωση να υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης 
στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να 
έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδι-
κής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών 
Γεωργικών Ασφαλίσεων.

4. Η επιχορήγηση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη 
και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά 

παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, μη 
εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/ 
2013 (Α’ 167) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίη-
σής της, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά 
ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβα-
νομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του 
άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013, δεν δεσμεύεται και δεν 
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα 
ασφαλιστικά ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

5. Ειδικά για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες 
έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο, η επιχορήγηση δύναται 
να καλύπτει μέρος του ποσού της εκτιμηθείσας ζημίας το 
οποίο δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

6. Η τυχόν προκαταβολή ή το συνολικό ποσό της επι-
χορήγησης, η διαδικασία και ο τρόπος εκταμίευσης, μετά 
την αφαίρεση του ποσού της προκαταβολής, στους δι-
καιούχους, καθορίζονται με νεότερες υπουργικές απο-
φάσεις που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 7, 
της παρ. 3 του άρθρου 8 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 
22 του ν. 4797/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Υφυπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
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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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