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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Οκτωβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 145/296596
Χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis) στον τομέα της αλιείας στο πλαίσιο
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 717/2014
της Επιτροπής (ΕΕ L190/45, 28.06.2014).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ TΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 παρ. 4 του ν.δ. 131/1974 «Περί παροχής οικονομικών ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν και αλιευτικήν παραγωγήν» (Α’ 320),
όπως το ν.δ. τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον
ν. 1409/1983 «Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν.δ. 131/1974 "Περί παροχής οικονομικών
ενισχύσεων εις την γεωργικήν, κτηνοτροφικήν, δασικήν
και αλιευτικήν παραγωγήν" και άλλες διατάξεις» (Α’ 199).
2. Το άρθρο 22 του ν. 992/1979 (Α’ 280) «Περί οργανώσεως των διοικητικών υπηρεσιών για την εφαρμογή της
Συνθήκης προσχώρησης της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ρύθμιση συναφών και οργανωτικών θεμάτων».
3. Την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων», (Α’ 138).
6. Την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 2065/1992 (Α’ 113)
που αφορά την έγκριση οικονομικών ενισχύσεων από
τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας.
7. Τον ν. 4384/2016, και ιδίως τα άρθρα 18, 19 και 20
(Α’ 78).
8. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α’ 87).
9. Το β.δ. 666/1966 «Περί αδειών αλιευτικών σκαφών»
(Α’ 160).
10. Το π.δ. 553/1979 (Α’ 174).
11. Τα άρθρα 66 και 67 και την παρ. 3 του άρθρου 77
του ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής διαχείρισης
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και εποπτείας, ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).
12. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) «Σύσταση
Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)»,
όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο
4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001
(Α’ 223) και τις παρ. 1-8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003
(Α’ 135).
13. Την υπ’ αρ. 271562/2002 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας περί «Εγκρίσεως του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Οργανισμού
Πληρωμής από 1.9.2002» (Β’ 1042).
14. Την υπ’ αρ. 282966/09.07.2007 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ» (Α’ 1205).
15. Το άρθρο 11 της υπ’ αρ.132537/28.04.2011 κοινής
απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λειτουργίας των
Υπηρεσιών του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
και έγκριση του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού
του (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.)» (Β’ 684).
16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών
(ΕΕ L 190/45, 28.06.2014).
17. Την υπ’ αρ. 2015/C217/01 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κατευθυντήριες γραμμές για την
εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας»,
18. Την ανάγκη περιορισμού του αλιευτικού εργαλείου
«γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)»
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της αλιευτικής πολιτικής
της Ε.Ε.
19. Το υπ’ αρ. 692/266423 της 04.09.2020 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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20. Το γεγονός ότι το συνολικό ποσό, που δύναται να
χορηγηθεί ως ενίσχυση ήσσονος σημασίας «de minimis»
στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, δεν
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο τριετίας, το οποίο για
την Ελλάδα ανέρχεται σε 27.270.000 ευρώ σύμφωνα με
το Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) 717/2014.
21. Το γεγονός ότι για την τριετία 2018-2020 έχουν χορηγηθεί ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ύψους 15.379.000
ευρώ στον τομέα της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών.
22. Το γεγονός ότι από την υλοποίηση της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού συνολικού ύψους κατ’ ανώτατο όριο 5.750.000
ευρώ για το οικονομικό έτος 2020, η οποία θα καλυφθεί
με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπ.Α.Α. και Τ., Ε.Φ. 1029-501-0000000, ΑΛΕ
2390901002 «οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς»
στον ΕΛΕΓΕΠ.
23. Την υπ’ αρ. 2/19666/05.06.2020 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ενίσχυσης του ΑΛΕ 2390901002
«Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» του Ε.Φ.
1029-501-0000000 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικονομικού
έτους 2020.
24. Την υπό στοιχεία Υ44/05.08.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θ. Σκυλακάκη» (Β’3299).
25. Την υπ’ αρ. 10530/149573/06.09.2020 απόφαση
έγκρισης δέσμευσης πίστωσης ύψους 5.750.000 ευρώ
της Δ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία καταχωρήθηκε με α/α 44076 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών
Πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. ΑΔΑ.
26. Την υπό στοιχεία ΓΝ. Κ.Ε.Μ.Κ.Ε. (Α.Π. ΕΞ2020) γνωμοδότηση της ΚΕΜΚΕ του Υπουργείου Οικονομικών.
27. Την υπ’ αρ. εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α. και Τ. της περιπτ. ε’,
παραγρ. 5, του άρθρου 24, του ν. 4270/2014, όπως ισχύει,
επί του προτεινόμενου σχεδίου κοινή υπουργική απόφαση, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται καθεστώς για τη
χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de
minimis) στους πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών
σκαφών που φέρουν το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που
σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)», σύμφωνα με
τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014, με σκοπό την κατάργηση
του εν λόγω αλιευτικού εργαλείου.
Άρθρο 2
Δικαιούχοι
1. Δικαιούχοι κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, στο πλαίσιο της παρούσας, είναι οι πλοιοκτήτες
επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που φέρουν το
αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος
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ή βιντζότρατα (SB)» σε όλη την Επικράτεια (φυσικά ή
νομικά πρόσωπα) αναλογικά με το ποσοστό ιδιοκτησίας
τους, εφ’ όσον τα σκάφη τους διαθέτουν αλιευτική άδεια
σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην
αλιεία με το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται από
σκάφος ή βιντζότρατα (SB)».
2. Έχουν προβεί, σε συνέχεια της παρούσας, στην οριστική κατάργηση του αλιευτικού εργαλείου «γρίπος που
σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» με διαγραφή
του από την αλιευτική άδεια του σκάφους, και έχει καταχωρηθεί στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο η διαγραφή
του εργαλείου αυτού.
Άρθρο 3
Πεδίο εφαρμογής
Στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης οι ενισχύσεις χορηγούνται στις επιχειρήσεις των τομέων της αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας με βάση τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 717/2014.
Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:
1. Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή
ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.
2. Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές
προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες
ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με
εξαγωγικές δραστηριότητες.
3. Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης
εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.
4. Σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 1 του Kανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/ 2014, στις περιπτώσεις που η
επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τομέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και σε έναν ή περισσότερους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ή/και στον τομέα
της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Καν. 1408/2013, ο
εν λόγω Κανονισμός ισχύει για τις ενισχύσεις στον τομέα
της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το κράτος μέλος διασφαλίζει με το διαχωρισμό
των δραστηριοτήτων ή τη διάκριση του κόστους ότι για
τις άλλες δραστηριότητες δεν χορηγούνται ενισχύσεις
ήσσονος σημασίας δυνάμει του παρόντος Κανονισμού
(Καν. 717/2014).
Άρθρο 4
Ύψος ενίσχυσης
1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως το γινόμενο
του ποσοστού ιδιοκτησίας εκάστου πλοιοκτήτη επί το
ποσό ενίσχυσης.
2. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζεται σε 25.000 € για
κάθε αλιευτικό σκάφος που κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας φέρει στην αλιευτική άδεια
του το εργαλείο «γρίπος που σύρεται από σκάφος ή
βιντζότρατα (SB)».
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3. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μια ενιαία επιχείρηση του
τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, συμπεριλαμβανόμενης και της χορηγούμενης με την παρούσα,
δεν μπορεί, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 5 του άρθρου 3,
του Καν. 717/2014, να υπερβαίνει το ποσό των 30.000
ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών,
δηλαδή για την περίοδο 2018-2020.
4. Το σωρευτικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών
σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών, δεν
δύναται, σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 του άρθρου 3 να
υπερβαίνει το εθνικό ανώτατο όριο που καθορίζεται στο
Παράρτημα του Κανονισμού 717/2014 (27.270.000 €).
5. Απαραίτητη είναι η τήρηση των προϋποθέσεων
σώρευσης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5 του
Καν. 717/2014.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση
1. Η δημόσια δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή
της παρούσας απόφασης θα καλυφθεί από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ),μετά
την έκδοση χρηματικού εντάλματος σε βάρος του ΑΛΕ
239090/002 «Οικονομικές ενισχύσεις γεωργικού χαρακτήρα σε νομικά πρόσωπα και ειδικούς λογαριασμούς» (Ε.Φ.
1029- 501/0000000) του τακτικού Προϋπολογισμού του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οικονομικού έτους 2020 με δικαιούχο τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
2. Για το έτος 2020 το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού των 5.750.000 ευρώ, υπό τον όρο
μη υπέρβασης του ορίου του άρθρου 4 της παρούσας
απόφασης.
3. Οργανισμός πληρωμής των ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών ορίζεται ο
ΟΠΕΚΕΠΕ.
Άρθρο 6
Διαδικασία Πληρωμής - Έλεγχος
1. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της κρατικής
ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) της παρούσης είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
2. Αρμόδια υπηρεσία για την υποδοχή των αιτήσεων
και την διαμόρφωση του τελικού καταλόγου δικαιούχων με τα αναλογούντα ποσά είναι η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ, η οποία ενημερώνει με κάθε
πρόσφορο μέσο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου
6 του Καν. 717/2014 τους ενδιαφερομένους (εν δυνάμει δικαιούχους) για το ποσό της κρατικής ενίσχυσης
που θα λάβουν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις
του Κανονισμού 717/2014, καθώς και ότι η ενίσχυση
θεωρείται ήσσονος σημασίας με παραπομπή στον Κανονισμό και στα στοιχεία δημοσίευσης στην Επίσημη
εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ εκδίδει απόφαση στην οποία
περιλαμβάνεται ο εγκεκριμένος κατάλογος δικαιούχων
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με το ποσό ενίσχυσης, μετά την διενέργεια των απαραίτητων ελέγχων μέσω του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου
για την πιστοποίηση της κατάργησης του εργαλείου,
καθώς και το συγκεντρωτικό επιλέξιμο ποσό που θα
καταβληθεί στους δικαιούχους. Για την πληρωμή των
δικαιούχων η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ συμπληρώνει τη σχετική λίστα διοικητικού της ελέγχου με
τα απαραίτητα σημεία ελέγχου.
3. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν το αίτημά τους για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας του Καν.
717/2014 προς την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ,
μέσω των αρμόδιων Υπηρεσιών Αλιείας της Περιφέρειας,
όπου τηρείται και ο φάκελος του σκάφους. Υπόδειγμα
της αίτησης/δήλωσης, η οποία ενέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης των ενδιαφερομένων αλιέων προσαρτάται
στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα Ι.
Η αίτηση/δήλωση γίνεται σε αποκλειστική προθεσμία
είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ως ημερομηνία της ανωτέρω παραγράφου νοείται η
ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης/δήλωσης στην
αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας.
Η αρμόδια Υπηρεσία Αλιείας της Περιφέρειας ελέγχει
την αίτηση/δήλωση ως προς την ορθή συμπλήρωση και
την πληρότητα του φακέλου και τη διαβιβάζει στην Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ εντός αποκλειστικής
προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την
πρωτοκόλληση της αίτησης/δήλωσης σε αυτήν.
Η αίτηση/δήλωση πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύεται από αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους
από την οποία να προκύπτει ότι έχει καταργηθεί και
διαγραφεί το αλιευτικό εργαλείο «γρίπος που σύρεται
από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)» μετά τη δημοσίευση
της παρούσας.
4. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ πραγματοποιεί όλους τους απαιτούμενους έλεγχους, συμπεριλαμβανόμενου του ελέγχου των επικαιροποιημένων
στοιχείων του σκάφους στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο
από τον οποίο πιστοποιείται η κατάργηση του εργαλείου
«γρίπος που σύρεται από σκάφος ή βιντζότρατα (SB)»,
για την διαμόρφωση της κατάστασης των δικαιούχων
προς πληρωμή.
5. Η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σύμφωνα με το
σημείο 2.4 του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 132537/28.04.2011
κοινής υπουργικής απόφασης στον έλεγχο των δικαιολογητικών της παρ. 5 που αποστέλλεται από τη Γενική
Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ και διαβιβάζει με τη σχετική λίστα ελέγχου το φάκελο πληρωμής στη Διεύθυνση
Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων.
6. Το Τμήμα Αλιείας του ΟΠΕΚΕΠΕ εξετάζει τα ακόλουθα δικαιολογητικά πληρωμής της Γενικής Διεύθυνσης
Αλιείας του ΥΠΑΑΤ την παρ. 5 του άρθρου 6, που περιλαμβάνουν:
α) Τη λίστα ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας
του ΥΠΑΑΤ της παρ. 2 του άρθρου 6, β) Το ηλεκτρονικό
αρχείο των δικαιούχων με πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο ή επωνυμία πλοιοκτήτη, ΑΦΜ, ποσό πληρωμής και
ΙΒΑΝ Τραπεζικού λογαριασμού) που υποβάλλεται από
την Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ.
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7. Η Διεύθυνση Πληρωμών Αγροτικών Ενισχύσεων του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. προβαίνει:
- στην έκδοση εντολής πληρωμής και
- στην αποστολή μαγνητικού αρχείου στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
8. Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε υποχρεούται να θέτει στη διάθεση
των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων που είναι αρμόδιες για τον καθορισμό των
λεπτομερειών εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) κάθε πληροφορία σχετική με
την πορεία εφαρμογής της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος
σημασίας (de minimis) της παρούσας.
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9. Σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης υπέρβασης του ανώτατου ορίου (παρ. 2 και 3 του άρθρου 3, του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 717/2014) συνεπεία υπέρβασης
του ποσού, η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ φροντίζει για
έκδοση απόφασης καταλογισμού για την ανάκτηση της
χορηγηθείσας ενίσχυσης στο σύνολό της στο δικαιούχο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 3 του
Κανονισμού 717/2014.
10. Τα αρχεία που αφορούν ενισχύσεις χορηγούμενες
στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης και αποδεικνύουν
την πλήρωση των όρων του Καν. (ΕΕ) αριθ. 717/2014 διατηρούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την Γενική Διεύθυνση
Αλιείας για τουλάχιστον δέκα (10) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χορηγήθηκε η τελευταία ενίσχυση.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹǿ
ȊȆǼȊĬȊȃǾǻǾȁȍȈǾ / ǹǿȉǾȈǾ
ǼȃǿȈȋȊȈǾȈǾȈȈȅȃȅȈȈǾȂǹȈǿǹȈ (de minimis) ȈȉȅȃȉȅȂǼǹȉǾȈǹȁǿǼǿǹȈ
ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ / ǹȓĲȘıȘ ʌȜȠȚȠțĲȘĲȫȞ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȫȞ ĮȜȚİȣĲȚțȫȞ ıțĮĳȫȞ ȖȚĮ ĲȘ
ȤȠȡȒȖȘıȘ İȞȚıȤȪıİȦȞ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ (de minimis) ıĲȠȞ ĲȠȝȑĮ ĲȘȢ ĮȜȚİȓĮȢ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ
İĳĮȡȝȠȖȒȢĲȠȣȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș. 717/2014 ĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ (ǼǼ L190/45, 28.06.2014),
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞȣʌ Įȡ. ……… (ĭǼȀ… /Ǻ/200) ĮʌȩĳĮıȘȊĳȣʌȠȣȡȖȠȪȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞțĮȚ
ȊʌȠȣȡȖȠȪ ǹȖȡȠĲȚțȒȢ ǹȞȐʌĲȣȟȘȢ țĮȚ ȉȡȠĳȓȝȦȞ »
ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ :
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ǹ. īǼȃǿȀǹ ȈȉȅǿȋǼǿǹ ȆȁȅǿȅȀȉǾȉǾ
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ Ȓ ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ȉǾȁǼĭȍȃȅ:
ȉȇǹȆǼǽǹ:
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ǹĭȂ:
email:
ǿǺǹȃ:

Ǻ. ȆǼȇǿǼȋȅȂǼȃȅ ȉǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ
Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣ ȃ. 1599/1986, ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ įȘȜȫȞȦ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ:
(Į) ȝȠȣ ĮȞȒțİȚ ĲȠ ……………….. (% ʌȠıȠıĲȩ ʌȜȠȚȠțĲȒĲȘ) ĲȠȣ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȠȪ ĮȜȚİȣĲȚțȠȪ
ıțȐĳȠȣȢ …………………….. (ȩȞȠȝĮ ıțȐĳȠȣȢ) ȝİ ǹȂǹȈ ………………………… (ǹȂǹȈ
ıțȐĳȠȣȢ) țĮȚ ȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ …………….. (ȠȜȚțȩ ȝȒțȠȢ ıİ ȝȑĲȡĮ).
(ȕ) Ș ĮȜȚİȣĲȚțȒ ȐįİȚĮ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ıİ ȚıȤȪ, ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ
…………………. (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ ĮȜȚİȣĲȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ).
(Ȗ)
ĲȠ
ĮȜȚİȣĲȚțȩ
ȝȠȣ
ıțȐĳȠȢ
įȚĮșȑĲİȚ

ĲĮ

ĮȜȚİȣĲȚțȐ

İȡȖĮȜİȓĮ

……………………………………………………………. (İȡȖĮȜİȓĮ ıțȐĳȠȣȢ), İȞȫ įȚȑșİĲİ
ĲȠĮȜȚİȣĲȚțȩİȡȖĮȜİȓȠ «ȖȡȓʌȠȢʌȠȣıȪȡİĲĮȚĮʌȩıțȐĳȠȢȒȕȚȞĲȗȩĲȡĮĲĮ (SB)» ȝȑȤȡȚțĮȚĲȚȢ
____ / ____ / ____, ȠʌȩĲİțĮĲĮȡȖȒșȘțİȝİĲȘȞȣʌ Įȡ. _________ ĮʌȩĳĮıȘĲȘȢȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ
______________ (ıȣȞȘȝȝȑȞȘ).
(į) ǲȤȦȜȐȕİȚȖȞȫıȘțĮȚĮʌȠįȑȤȠȝĮȚʌȜȒȡȦȢĲȠȣȩȡȠȣȢțĮȚĲȚȢįȚĮįȚțĮıȓİȢȤȠȡȒȖȘıȘȢ
İȞȓıȤȣıȘȢȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢ (de minimis) ıĲȠȞĲȠȝȑĮĲȘȢĮȜȚİȓĮȢıĲȠʌȜĮȓıȚȠİĳĮȡȝȠȖȒȢ
ĲȠȣȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș. 717/2014 ĲȘȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢǼǼ L190/45, 28.06.2014), ȩʌȦȢ
İȟİȚįȚțİȪĲȘțĮȞȝİĲȘȞȣʌ Įȡ. ………………………ĭǼȀ (…/Ǻ/2020) țȠȚȞȒȣʌȠȣȡȖȚțȒ
ĮʌȩĳĮıȘ.
(İ) ȂİĲȘȞȣʌȠȕȠȜȒĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢʌĮȡȑȤȦıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢĲȦȞȐȡșȡȦȞ 7 Ϩϟϧ 9 ĲȠȣ
īİȞȚțȠȪȀĮȞȠȞȚıȝȠȪȆȡȠıȦʌȚțȫȞǻİįȠȝȑȞȦȞǼǼ/679/2016 țĮȚĲȘȞȚıȤȪȠȣıĮȞȠȝȠșİıȓĮĲȘ
ȡȘĲȒıȣȖțĮĲȐșİıȒȝȠȣıĲȠȊʌȠȣȡȖİȓȠǹȖȡȠĲȚțȒȢǹȞȐʌĲȣȟȘȢțĮȚȉȡȠĳȓȝȦȞțĮȚĮʌȠįȑȤȠȝĮȚĲȘ
ıȣȜȜȠȖȒ, İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ ĮʌȠșȒțİȣıȘ ĲȦȞ ʌȡȠıȦʌȚțȫȞ ȝȠȣ įİįȠȝȑȞȦȞ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ
įȘȝȠıȓȠȣıȣȝĳȑȡȠȞĲȠȢ.
(ıĲ) ȉĮĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮıĲȘȞʌĮȡȠȪıĮĮȓĲȘıȒȝȠȣıĲȠȚȤİȓĮİȓȞĮȚʌȜȒȡȘțĮȚĮțȡȚȕȒțĮȚ
ȝʌȠȡȠȪȞȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞĮʌȩĲȠȊȆȅȊȇīǼǿȅǹīȇȅȉǿȀǾȈǹȃǹȆȉȊȄǾȈȀǹǿ
ȉȇȅĭǿȂȍȃțĮȚĲȠȞȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.ǼȖȚĮĲȘȞįȘȝȚȠȣȡȖȓĮȝȘȤĮȞȠȖȡĮĳȚțȠȪĮȡȤİȓȠȣ. īȚĮĲȠ
ȜȩȖȠĮȣĲȩʌĮȡȑȤȦĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮȐįİȚĮțĮȚİȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘıĲȠȊȆȅȊȇīǼǿȅǹīȇȅȉǿȀǾȈ
ǹȃǹȆȉȊȄǾȈȀǹǿȉȇȅĭǿȂȍȃțĮȚĲȠȞȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ (İʌİȟİȡȖĮıȓĮıĲȠȚȤİȓȦȞįȒȜȦıȘȢ
țĮȚȑțįȠıȘıĲĮĲȚıĲȚțȫȞįİįȠȝȑȞȦȞ) țĮȚȉȇǹȆǼǽǹ(țĮĲĮȕȠȜȒİȞȚıȤȪıİȦȞ – ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞ)
ȞĮțȐȞȠȣȞȤȡȒıȘĲȦȞȦȢȐȞȦįİįȠȝȑȞȦȞ.
(ȗ) ǼȓȝĮȚıȪȝĳȦȞȠȢ/ȘȝİĲȠȞȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİȞȩȝȚȝȠĲȡȩʌȠįȚĮȤİȓȡȚıȘȢ, ĳȪȜĮȟȘȢțĮȚȖİȞȚțȩĲİȡȘȢ
ȤȡȒıȘȢ, ĲȩıȠĲȠȣʌĮȡȩȞĲȠȢİȖȖȡȐĳȠȣĲȘȢǹǿȉǾȈǾȈȀȇǹȉǿȀǾȈǼȃǿȈȋȊȈǾȈȩıȠțĮȚĲȦȞ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞĮȡȤİȓȦȞʌȠȣșĮįȘȝȚȠȣȡȖȘșȠȪȞțĮȚșĮİȝʌİȡȚȑȤȠȣȞĲĮʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ
ĮĲȠȝȚțȐțĮȚȜȠȚʌȐįİįȠȝȑȞĮ, ʌȠȣȝİĮĳȠȡȠȪȞțĮȚȩĲȚĮʌȠįȑȤȠȝĮȚĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮțȐșİ
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ıȤİĲȚțȒ ıȣȝĳȦȞȓĮ ȝİĲĮȟȪ ĲȠȣ ȊȆȅȊȇīǼǿȅȊ ǹīȇȅȉǿȀǾȈ ǹȃǹȆȉȊȄǾȈ Ȁǹǿ
ȉȇȅĭǿȂȍȃ, ĲȠȣȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.ǼțĮȚĲȘȢȉȇǹȆǼǽǹȈ, țĮșȫȢțĮȚĲȦȞȐȜȜȦȞİȝʌȜİțȠȝȑȞȦȞ
țĮȚ ıȣȝʌȡĮĲĲȩȞĲȦȞ țĮȚ ȚįȓȦȢ ĲȠȣ ȊȆȅȊȇīǼǿȅȊ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ, ʌĮȡĮȚĲȠȪȝİȞȠȢ/Ș
ıȣȖȤȡȩȞȦȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ȑȞıĲĮıȘȢ Ȓ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ,
įȚĮțȓȞȘıȘ, ĳȪȜĮȟȘ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡȘ ȤȡȒıȘ ĲȦȞ ȦȢ ȐȞȦ ıİ ĳȣıȚțȒ Ȓ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ ȝȠȡĳȒ
ĮȡȤİȓȦȞțĮȚİȖȖȡȐĳȦȞ.
(Ș) ȉȠıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ĲȦȞİȞȚıȤȪıİȦȞȒııȠȞȠȢıȘȝĮıȓĮȢʌȠȣȑȤȠȣȞȤȠȡȘȖȘșİȓıĲȠ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩĮȜȚİȣĲȚțȩıțȐĳȠȢȖȚĮĲȠȠʌȠȓȠȣʌȠȕȐȜȜȦĲȘȞʌĮȡȠȪıĮįȒȜȦıȘ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣțĮȚĲȘȢȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȘȢȝİĲȘȞʌĮȡȠȪıĮ, įİȞȣʌİȡȕĮȓȞİȚĲȠʌȠıȩ
ĲȦȞ 30.000 İȣȡȫıİȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİʌİȡȓȠįȠĲȡȚȫȞȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞİĲȫȞ, ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢɀϟϮ
ϨϟϧĲȠȣȐȡșȡȠȣ 3 ĲȠȣȀĮȞ.717/2014. ȈĲȘȞʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣįİȞĲȘȡİȓĲĮȚȠʌĮȡĮʌȐȞȦ
ȩȡȠȢĮʌȠįȑȤȠȝĮȚĲȘȞʌȡȠıĮȡȝȠȖȒĲȠȣʌȠıȠȪĲȦȞİȞȚıȤȪıİȦȞȖȚĮĲȘȞțĮĲȐȡȖȘıȘĲȠȣ
ĮȜȚİȣĲȚțȠȪİȡȖĮȜİȓȠȣ, ȫıĲİȞĮĲȘȡİȓĲĮȚȠĮȞȦĲȑȡȦȩȡȠȢĲȦȞ 30.000 İȣȡȫ.
(ș) ǻİȞȑȤȦıĲȘįȚȐșİıȒȝȠȣİȞȓıȤȣıȘȘȠʌȠȓĮȑȤİȚțȡȚșİȓĮıȣȝȕȓȕĮıĲȘȕȐıİȚʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ
ĮʌȩĳĮıȘȢĲȘȢǼȣȡȦʌĮȧțȒȢǼʌȚĲȡȠʌȒȢ.
(Ț) ȂİĮĲȠȝȚțȒȝȠȣİȣșȪȞȘțĮȚȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢĲȚȢțȣȡȫıİȚȢʌȠȣʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚĮʌȩĲȚȢįȚĮĲȐȟİȚȢ
ĲȠȣȞ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦȩĲȚĲȠıȪȞȠȜȠĲȦȞıĲȠȚȤİȓȦȞĲȘȢʌĮȡȠȪıĮȢįȒȜȦıȘȢİȓȞĮȚʌȜȒȡȘ
țĮȚĮȜȘșȒțĮȚİȞȑȤİȚșȑıȘȣʌİȪșȣȞȘȢįȒȜȦıȘȢĲȠȣȞ.1599/1986 .
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ, ĮȚĲȠȪȝĮȚ ĲȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ İȞȓıȤȣıȘȢ ȒııȠȞȠȢ ıȘȝĮıȓĮȢ
(de minimis) ıĲȠȞĲȠȝȑĮĲȘȢĮȜȚİȓĮȢ, ȪȥȠȣȢ ………………………. € (ʌȠıȩİȞȓıȤȣıȘȢĮȞȐ
ʌȜȠȚȠțĲȒĲȘ= ʌȠıȠıĲȩ ʌȜȠȚȠțĲȒĲȘ * ʌȠıȩ 25.000 İȣȡȫ), ıĲĮ ʌȜĮȓıȚĮ İĳĮȡȝȠȖȒȢ ĲȠȣ
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ (ǼǼ) ĮȡȚș. 717/2014 ĲȘȢ ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ (ǼǼ L190/45, 28.06.2014) ȩʌȦȢ
İȟİȚįȚțİȪĲȘțĮȞȝİĲȘȞȣʌ Įȡ. ………………………ȀȠȚȞȒȊʌȠȣȡȖȚțȒǹʌȩĳĮıȘ (Ǻǯ ____)».
ȉȑȜȠȢ, İʌȚıȣȞȐʌĲȦ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȘȢ ĮȜȚİȣĲȚțȒȢ ȐįİȚĮȢ ĲȠȣ ıțȐĳȠȣȢ ȝȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ
ʌȡȠțȪʌĲİȚ ȩĲȚ ȑȤİȚ įȚĮȖȡĮĳİȓ ĲȠ ĮȜȚİȣĲȚțȩ İȡȖĮȜİȓȠ «ȖȡȓʌȠȢ ʌȠȣ ıȪȡİĲĮȚ Įʌȩ ıțȐĳȠȢ Ȓ
ȕȚȞĲȗȩĲȡĮĲĮ (SB)».
ȅ ǹǿȉȍȃ/ȅȊȈǹ
Άρθρο 7
Τελικές διατάξεις
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2020
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 4680/22.10.2020

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.

*02046802210200008*

