
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1126/230060 
   Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 1/1135/04-01-2021 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κα-

θορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 

μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 

(ΕΕ)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/20-12-2013, σ. 671), 

(ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής (ΕΕ L 5/10.01.2017, 

σ.1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής (ΕΕ L 

5/10.01.2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση 

του Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος δια-

νομής φρούτων, λαχανικών και γάλακτος» (Β΄5). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 «Ρύθμιση θεμάτων 

αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων 
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 135),

β) της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ-
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους το-
μείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» 
(Α΄ 32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78),

γ) των άρθρων 23, 66, 79, 80 του ν. 4270/2014 «Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμά-
τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

δ) της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014 «Α. Για 
τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξι-
ακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2014-2020. Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 265),

ε) της υποπαρ. Δ9 του άρθρου 2, του ν. 4336/2015 
(Α΄ 94),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ζ) του άρθρου 4, του ν. 1566/1985 περί «Δομής και 
λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167),

η) του ν.  4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147),

θ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133),

ι) των Κανονισμών, όπως ισχύουν:
i. (ΕΕ)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέ-
σπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊό-
ντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) 922/72, 
(ΕΟΚ) 234/79, (ΕΚ) 1037/2001 και (ΕΚ) 1234/2007 του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671).

ii. (ΕΕ) 2016/795 του Συμβουλίου, της 11ης Απρι-
λίου 2016, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
1370/2013 για την θέσπιση μέτρων σχετικά με τον καθο-
ρισμό ορισμένων ενισχύσεων και επιστροφών που συν-
δέονται με την κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών 
προϊόντων (ΕΕ L 135, 24.5.2016, σ. 115).

iii. (ΕΕ) 2016/791 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016, για την τροποποί-
ηση των κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 και (ΕΕ) 1306/2013 
όσον αφορά στο καθεστώς ενίσχυσης για την παροχή 
οπωροκηπευτικών προϊόντων, μπανανών και γάλακτος 
στις σχολικές μονάδες (ΕΕ L 135, 24.5.2016, σ. 1).

iv. (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 2016, 
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την παροχή φρούτων 
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και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος στις σχολικές 
μονάδες και για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδό-
τηση κανονισμού (ΕΕ) 907/2014 της Επιτροπής (EE L 5 
της 10.01.2017, σ. 11).

v. (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής, της 3ης Νοεμβρίου 
2016, για τους κανόνες εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΕ)1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά την ενωσιακή ενίσχυση για την 
παροχή φρούτων και λαχανικών, μπανανών και γάλακτος 
στις σχολικές μονάδες (EE L 5 της 10.01.2017 σ. 1).

vi. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον κα-
θορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομο-
θεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορι-
σμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων 
(EE L 31 της 1.2.2002, σ. 1).

vii. (ΕΚ) 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή 
των τροφίμων (EE L 139 της 30.4.2004, σ. 1).

viii. (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2017, για τους επί-
σημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες 
που διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρ-
μογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές 
και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση 
των ζώων, την υγεία των φυτών και τα φυτοπροστατευ-
τικά προϊόντα (EE L 95 της 7.4.2017, σ. 1).

ix. (ΕΚ) 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με 
τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή με τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 
80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ (EE L 338, 13.11.2004, σ. 4).

x. (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα 
ανώτατα επίπεδα καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή 
πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές και για την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 70 της 16.03.2005 σελ. 1).

xi. (ΕΕ) 543/2011 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2011, 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κα-
νονισμού (ΕΚ) 1234/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τους τομείς των οπωροκηπευτικών και των μεταποιημέ-
νων οπωροκηπευτικών (ΕΕ L 157, 15.6.2011, σ. 1).

xii. (ΕΚ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με 
την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους κατανα-
λωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) 1924/2006 
και (ΕΚ) 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 
87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/
ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ)608/2004 της 
Επιτροπής (EE L 304 της 22.11.2011, σ. 18).

xiii. (ΕΕ) 2021/933 της Επιτροπής, της 9ης Ιουνίου 
2021 σχετικά με παρέκκλιση από τον Εκτελεστικό Καν 
(ΕΕ) 2017/39 όσον αφορά ορισμένα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία 
COVID-19’, (ΕΕ L. 204 της 10.06.2021).

2. Το π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπια-
γωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α΄ 109).

3. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), όπως ισχύει.

4. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

5. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

6. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

7. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).

8. Την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π/οικ81025/2013 υπουργική 
απόφαση «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντι-
νών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων 
και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από 
αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2135).

9. Τα υπό στοιχεία Υ1/Γ.Π.οικ.70772/14.09.2015, Υ1/ 
Γ.Π.72736/01.10.2015 και Υ1α/Γ.Π.38679/13.06.2016 έγ-
γραφα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, το υπό στοι-
χεία Υ1/Γ.Π. 116370/09.11.2011 της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου 
Υγείας.

10. Την Εθνική Στρατηγική, όπως έχει κοινοποιηθεί 
στην ΕΕ στις 31.07.2017 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
του άρθρου 2 του Καν. (ΕΕ) 2017/40.

11. Το υπ’ αρ. 35582/9.06.2020 έγγραφο του Οργανι-
σμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

12. Το υπό στοιχεία 2/77291/ΔΠΓΚ/29.10.2018 έγγρα-
φο του Υπουργείου Οικονομικών/Γενικό Λογιστήριο του 
Κράτους «Ένταξη στο Π.Δ.Ε συγχρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων».

13. Την υπ’ αρ. 170/26744/24.01.2020 εισήγηση της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα 
με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24, ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως ισχύει.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2021 
έως 2023 συνολικού ύψους 16.522.366,68€, η οποία 
αναλύεται σε 14.308.710€ ενωσιακή χρηματοδότηση 
(4.769.570,00€ για κάθε οικονομικό έτος), η οποία βα-
ρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛΕΓΕΠ και 2.213.656,68€ 
εθνική δαπάνη (737.885,56€ για κάθε οικονομικό έτος 
2021, 2022, 2023, η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΣΑΕ 082/2, απο-
φασίζουμε:
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Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1/1135/04-01-2021
κοινής υπουργικής απόφασης

Η υπ’ αρ. 1/1135/04-01-2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων 
για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΕ) 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
347/20-12-2013, σ. 671), (ΕΕ) 2017/39 της Επιτροπής 
(ΕΕ L 5/10-01-2017, σ. 1) και (ΕΕ) 2017/40 της Επιτροπής 
(ΕΕ L 5/10-01-2017, σ. 11) σχετικά με την υλοποίηση του 
Ευρωπαϊκού Σχολικού Προγράμματος διανομής φρού-
των, λαχανικών και γάλακτος» (Β’ 5) τροποποιείται ως 
ακολούθως:

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση για το σχολικό έτος 2020/2021 
και σε εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 
2021/933, δύναται να συνεχιστούν οι δραστηριότητες 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021».

2. Στο τέλος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 8 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφο-
ρούν στην προμήθεια και διανομή προϊόντων και συ-
νοδευτικών εκπαιδευτικών μέτρων του σχολικού έτους 
2020/2021 που πραγματοποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 
2021, μπορούν να καλύπτουν περιόδους μικρότερες των 
δύο εβδομάδων και υποβάλλονται ;eως 30 Σεπτεμβρίου 
2021. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας, 
η ενίσχυση δεν καταβάλλεται».

3. Στο τέλος της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 8 προ-
στίθεται εδάφιο ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις ενίσχυσης που αφορούν 
στην αξιολόγηση και στην προβολή- διαφήμιση του σχο-
λικού έτους 2020/2021 που πραγματοποιούνται μετά τις 
31 Ιουλίου 2021 υποβάλλονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 
2021. Σε περίπτωση υπέρβασης αυτής της προθεσμίας, 
η ενίσχυση δεν καταβάλλεται».

4. Μετά τη φράση «Οι ανωτέρω φάκελοι δικαιολογη-
τικών πληρωμής κάθε προϊόντος (φρούτα, λαχανικά, 

γάλα) υποβάλλονται ανά περιφερειακή ενότητα και ανά 
α/α διανομής (1η, 2η, 3η διανομή κ.ο.κ)» που βρίσκεται 
μετά την υποπερ. δδ της περ. α της παρ. 5 του άρθρου 8 
προστίθεται το εδάφιο: «Κατά παρέκκλιση για το σχολικό 
έτος 2020/2021, εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης λόγω 
της εμφάνισης του κορονοιού, δύναται να υποβληθούν 
φάκελοι δικαιολογητικών πληρωμής προϊόντων χωρίς 
να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η κάθε διανομή (1η, 2η,3η 
κ.ο.κ) όσον αφορά το σύνολο των σχολικών μονάδων 
ανά περιφερειακή ενότητα».

5. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 8 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση, η ενίσχυση σχετικά με τις δραστη-
ριότητες του σχολικού έτους 2020/2021 που πραγματο-
ποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 2021 καταβάλλεται έως τις 
15 Οκτωβρίου 2021».

6. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Κατά παρέκκλιση οι αιτήσεις ενίσχυσης σχετικά με 
τις δραστηριότητες του σχολικού έτους 2020/2021 που 
πραγματοποιούνται μετά τις 31 Ιουλίου 2021 υποβάλ-
λονται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021. Σε περίπτωση 
υπέρβασης αυτής της προθεσμίας η ενίσχυση δεν κα-
ταβάλλεται».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Αυγούστου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης Υφυπουργός
και Επενδύσεων Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ  ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 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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