
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 92195 
Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του 

τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των 

πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ), με ανώτατο ποσό ενίσχυσης έως 500.000 

ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση, 

που μπορούν να υπαχθούν στα καθεστώτα ενι-

σχύσεων του ν. 4887/2022 και των προδιαγρα-

φών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋ-

ποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για 

την παροχή των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέ-

δια του τομέα αυτού. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα 

Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α’  16), και ειδικότερα την παρ.  2 
του άρθρου 71 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρ-
θρο 130 του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

2. Τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014 για την κή-
ρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών 
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης (EE L 187 της 26.06.2014, σ. 1-178).

3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 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 συμβιβά-
σιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα της παρ. 12 
του άρθρου 14 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, L 193 της 
1-7-2014, σ.1- 75).

4. Τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό 
και τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές 
για την περίοδο 2014-2020 (2014/C 204/01).

5. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών 

γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονι-
σμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 
1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ 
L 347 της 20-12- 2013, σ. 671).

6. Το παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

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

8. Τον ν. 4711/2020 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης 
οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 145).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

10. 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).

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

12. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

13. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

14. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

15. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α’ 19).

16. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο Πα-
παθανάση» (Β’ 4405), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊ-
όντα που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης 
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμέ-
νων των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθμ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.

2. Με τον όρο «πρωτογενής γεωργική παραγωγή» νο-
είται η παραγωγή προϊόντων του εδάφους και της κτη-
νοτροφίας που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι της Συν-
θήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς 
να εκτελούνται περαιτέρω εργασίες που μεταβάλλουν 
τη φύση των προϊόντων αυτών.

3. Με τον όρο «γεωργική εκμετάλλευση» νοείται η μο-
νάδα που αποτελείται από γη, εγκαταστάσεις και εξοπλι-
σμό που χρησιμοποιούνται στην πρωτογενή γεωργική 
παραγωγή.

4. Για τις ανάγκες της παρούσας ισχύουν οι ορισμοί 
των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και 
τον δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για 
την περίοδο 2014-2020) και οι ορισμοί του άρθρου 2 
του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής και του 
Παραρτήματος Ι αυτού.

Άρθρο 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -
ΕΝΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΨΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ - ΟΡΟΙ - 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ως φορείς υπα-
γωγής επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υποβάλλουν 
αιτήσεις μόνο οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επι-
χειρήσεις (ΜΜΕ), σύμφωνα με την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

2. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας απόφασης, μπορεί να αφο-
ρούν είτε σε ίδρυση νέας μονάδας, είτε σε επέκταση 
υφιστάμενης μονάδας, είτε σε εκσυγχρονισμό (θεμελι-
ώδη αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας), με ή χωρίς 
μετεγκατάσταση, υφιστάμενης μονάδας, υπό τις προϋ-
ποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4887/2022 και 
της απόφασης προκήρυξης του εκάστοτε καθεστώτος 
ενίσχυσης του εν λόγω νόμου. Στο πλαίσιο του εκσυγ-
χρονισμού η μονάδα μπορεί να αυξήσει τη δυναμικότητά 
της, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε συγκεκριμένες κάθε 
φορά εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις και έχει εφοδιαστεί 
με τις απαραίτητες προς τούτο αδειοδοτήσεις, με την 
επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 3 
της παρούσας.

3. Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για την υπαγωγή στα 
καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτικών 
σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πα-
ρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί τις 500.000 ευρώ ανά 
επενδυτικό σχέδιο και ανά επιχείρηση κατά ρητή επιταγή 
του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Τα όρια αυτά δεν επιτρέπεται να καταστρατηγούνται 
με τον τεχνητό διαχωρισμό του επενδυτικού σχεδίου.

4. Το ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης για την υπαγωγή 
στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, επενδυτι-
κών σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας, δεν μπορεί να υπερβεί, κατ’ εφαρμογή των 
όρων και περιορισμών της παρ. 12 του άρθρου 14 στοι-
χεία β, γ και δ του καν. (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της Επιτροπής, 
τα ακόλουθα ποσοστά:

α. Το 75% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα 
επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα μικρά 
νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Ως μικρά νησιά νοούνται, σύμφωνα με το άρθρο 1 
παρ. 2 του καν. (ΕΕ) 229/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 2013, όλα 
τα νησιά εκτός από την Κρήτη και την Εύβοια.

β. Το 40% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα 
επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στην Περι-
φέρεια Αττικής.

γ. Το 50% του ποσού των επιλέξιμων δαπανών, στα 
επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στις υπό-
λοιπες Περιφέρειες της χώρας.

5. Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να είναι σύμφωνα με 
την ενωσιακή και με την εθνική νομοθεσία για την περιβαλ-
λοντική προστασία. Όταν για ένα επενδυτικό σχέδιο απαι-
τείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα 
με την οδηγία 2011/92/ΕΕ, η ενίσχυση υπόκειται στην προ-
ϋπόθεση ότι η εν λόγω εκτίμηση έχει εκτελεστεί και ότι 
η άδεια κατασκευής έχει χορηγηθεί για το συγκεκριμένο 
επενδυτικό σχέδιο πριν από την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής του σε καθεστώς ενίσχυσης του ν. 4887/2022.

Για τον έλεγχο και εφαρμογή της ως άνω προϋπόθεσης 
απαιτείται:

α. η υποβολή βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα ότι για 
το επενδυτικό σχέδιο δεν απαιτείται εκτίμηση περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων, όταν η κείμενη νομοθεσία δεν 
προβλέπει την τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης ή

β. η υποβολή της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων από κοινού με την άδεια κατασκευής, όταν η κείμε-
νη νομοθεσία επιβάλλει την έκδοσή της. Η εκτίμηση υπο-
βάλλεται μετά την αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού 
σχεδίου και πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής.

6. Τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας, δεν μπορούν να υπαχθούν 
στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, σε περι-
πτώσεις παράβασης απαγορεύσεων ή περιορισμών που 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 (Κ.Ο.Α.), 
ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί 
αφορούν μόνο την ενωσιακή στήριξη που προβλέπεται 
στον εν λόγω κανονισμό.

7. Οι ενισχύσεις που χορηγούνται δυνάμει της παρού-
σας, συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά κατά την 
έννοια των παρ. 2 ή 3 του άρθρου 107 της Συνθήκης 
και απαλλάσσονται από την υποχρέωση κοινοποίησης 
της παρ. 3 του άρθρου 108 της Συνθήκης, εφόσον οι 
ενισχύσεις αυτές πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 
κεφαλαίου Ι του καν. 702/2014 και του κεφαλαίου Ι του 
καν. (ΕΕ) 651/2014.

Άρθρο 3
ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ - 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΌΡΟΙ

1. Με το επενδυτικό σχέδιο επιδιώκεται τουλάχιστον 
ένας από τους ακόλουθους στόχους:

α. η βελτίωση των συνολικών επιδόσεων και της βι-
ωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, ιδίως μέσω 
της μείωσης του κόστους παραγωγής ή της βελτίωσης 
και αναδιάταξης της παραγωγής,
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β. η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, των συν-
θηκών υγιεινής ή των προτύπων καλής μεταχείρισης των 
ζώων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω επένδυση υπερ-
βαίνει τα ισχύοντα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

γ. η δημιουργία και βελτίωση υποδομής που συνδέεται 
με την ανάπτυξη, την προσαρμογή και τον εκσυγχρονι-
σμό της γεωργίας.

2. Στα καθεστώτα ενίσχυσης του ν. 4887/2022, δύνα-
ται να υπαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς 
γεωργικής παραγωγής, όπως αυτή ορίζεται στο σημείο 
5 του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της 
επιτροπής, στους ακόλουθους τομείς, τα οποία αφορούν 
συγκεκριμένα σε:

α. στον τομέα φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις 
όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής 
παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη - ολοκλη-
ρωμένη, βιολογική, κ.λπ. - υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμο-
κήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού 
τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),

β. στον τομέα ζωικής παραγωγής: Κτηνοτροφικές 
εγκαταστάσεις για ίδρυση νέων, επέκταση υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων εγκατα-
στάσεων όπως αυτές περιγράφονται στον ν. 4056/2012 
(Α’ 52). Συγκεκριμένα υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων 
των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των 
τύπων εκτροφής, και υπό τους περιορισμούς και όρους 
που τίθενται ακολούθως, που αφορούν σε:

αα) Βοοτροφικές μονάδες.
ββ) Αιγοπροβατοτροφικές μονάδες. 
γγ) Χοιροτροφικές μονάδες.
δδ) Μονάδες μονόπλων.
εε) Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων.
στστ) Μονάδες εκτροφής θηραμάτων και θηραματι-

κών ειδών (με την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών 
διατάξεων για τα εν λόγω είδη σε εκτροφές).

ζζ) Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών. 
ηη) Σηροτροφικές μονάδες.
θθ) Μονάδες μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κε-

ριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης.
ιι) Μονάδες εκτροφής κονίκλων, μέχρι το όριο δυναμι-

κότητας των 2.000 θηλυκών αναπαραγωγής.
ιαια) Πτηνοτροφικές μονάδες για τους ακόλουθους 

τύπους εκτροφών και υπό τους ακόλουθους περιορι-
σμούς και όρους:

- εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμή-
λων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής 
εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας 
βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής (ίδρυση νέων 
μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς μετε-
γκατάσταση),

- εναλλακτικοί τύποι εκτροφών, πλην στρουθοκαμή-
λων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής 
εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα (ίδρυση νέων 
μονάδων, επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς με-
τεγκατάσταση),

- συμβατικές εκτροφές πουλερικών, πλην στρουθοκα-
μήλων, για παραγωγή αυγών ή κρέατος, για εκσυγχρο-
νισμό υφιστάμενων μονάδων. Ειδικά για τις συμβατικές 
μονάδες εκτροφής ινδιάνων, υπάγεται επίσης η ίδρυση 
νέων μονάδων.

- πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτήρια 
αυγών, για ίδρυση νέας μονάδας, επέκταση ή εκσυγχρο-
νισμό υφιστάμενων μονάδων. Η ίδρυση νέων μονάδων 
υπάγεται μόνο στο πλαίσιο καθετοποίησης υφιστάμενων 
πτηνοτροφικών μονάδων.

Για συνεταιρισμούς, για επιχειρήσεις νεοσσών και πά-
χυνσης και για επιχειρήσεις με συνεργαζόμενους πτη-
νοτρόφους (για επιχειρήσεις που παρέχουν νεοσσούς 
προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές μονάδες και, μετά την 
ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαμβάνουν τα έτοιμα 
για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέμουν μέσω του δικτύ-
ου τους προς πώληση), η συνολική δυναμικότητα μετά 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τη μέση παραγωγή ή/και διακίνηση της 
τελευταίας πενταετίας, αυξημένη κατά 20%. Αν ο φορέ-
ας της επένδυσης είναι συνεργαζόμενη επιχείρηση, θα 
πρέπει να διαθέτει ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας 
με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της 
επένδυσης.

γ. στον τομέα φυτικής παραγωγής υπάγονται επίσης 
επενδυτικά σχέδια διαλογής και τυποποίησης γεωργικών 
προϊόντων της περ. α, τα οποία προέρχονται αποκλει-
στικά από την καλλιέργεια και παραγωγή των ιδίων επι-
χειρήσεων που υποβάλλουν τις επενδυτικές προτάσεις.

δ. Στις επιλέξιμες δραστηριότητες της απόφασης αυ-
τής περιλαμβάνεται και η καλλιέργεια του φυτού της 
φαρμακευτικής κάνναβης με το επενδυτικό σχέδιο που 
υποβάλλεται να είναι ενιαίο και να αφορά τη δημιουρ-
γία καθετοποιημένης μονάδας (παραγωγική διαδικασία 
της καλλιέργειας του φυτού και της μεταποίησης για την 
παραγωγή ελαίου).

3. Επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου είναι:
α. οι δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων της παρ. 1 

του άρθρου 6 του ν. 4887/2022, με εξαίρεση τις δαπάνες 
των παρ.: αβ, αε, βα

β. οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων του 
άρθρου 7 της οικείας προκήρυξης.

4. Μη επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες σχετίζονται με:
α. την αγορά δικαιωμάτων παραγωγής και δικαιωμά-

των ενίσχυσης μονοετών και πολυετών φυτών,
β. τη φύτευση μονοετών φυτών,
γ. τις εργασίες αποστράγγισης,
δ. την αγορά ζώων,
ε. τις επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ισχύ-

οντα ενωσιακά πρότυπα.
στ. το κεφάλαιο κίνησης,
ζ. τις δαπάνες που πραγματοποιούνται μέσα στο πλαί-

σιο των υποχρεωτικών μέτρων της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για την προστασία των υδάτων από τη 
νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης, με την επιφύλαξη 
της παρ. 6 του άρθρου 17 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) υπ’ αρ. 
1305/2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης.

5. Για τα επενδυτικά σχέδια που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας, μπορούν να ενισχυθούν βά-
σει των καθεστώτων ενίσχυσης του νόμου 4887/2022, 
στο πλαίσιο των οριζόμενων στο εδάφιο (α) της παρ. 1 
του παρόντος άρθρου, δαπάνες επενδύσεων για εξοπλι-
σμό και εγκαταστάσεις άρδευσης, μόνο εφόσον ισχύ-
ουν τα αναφερόμενα στο Μέρος ΙΙ, κεφάλαιο 1 παρ. 1.1 
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σημεία 149, 150 και 151 των Κατευθυντήριων Γραμμών 
σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις στον γεωργικό και τον 
δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την 
περίοδο 2014-2020.

Συγκεκριμένα πρέπει να ισχύουν τα ακόλουθα:
α. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων 

μονάδων που περιλαμβάνουν και επενδύσεις βελτίωσης 
υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρ-
δευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα, η κατάσταση του 
οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως ανώτερη ή 
ίση της καλής ως προς την ποσότητα, ή προκειμένου 
για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, 
απαιτούνται:

αα. Ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που αφο-
ρά στη χρήση του έργου, και συμβατότητα της επένδυ-
σης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ καθώς και ύπαρξη Υδρομε-
τρητή στη μονάδα ή σχετική πρόβλεψη για την αγορά 
του μέσω του επενδυτικού σχεδίου. Η ύπαρξη υδρομε-
τρητή στη μονάδα τεκμηριώνεται στην αίτηση υπαγωγής 
και με σχετική υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση

ββ. Η επένδυση θα πρέπει να επιτυγχάνει ελάχιστη 
δυνητική εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον μεταξύ 5% 
και 25% σύμφωνα με τις τεχνικές παραμέτρους της υφι-
στάμενης εγκατάστασης ή υποδομής, όπως θα τεκμηρι-
ώνεται με σχετική μελέτη που θα περιλαμβάνεται στην 
αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

β. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων 
μονάδων, που περιλαμβάνουν και επενδύσεις βελτίωσης 
υφιστάμενης αρδευτικής εγκατάστασης ή στοιχείου αρ-
δευτικής υποδομής σε υδάτινο σώμα, η κατάσταση του 
οποίου έχει χαρακτηριστεί στο οικείο σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) ως κατώτερη 
της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου για 
επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, 
απαιτούνται τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο (α). 
Επιπλέον η επένδυση, μετά την υλοποίησή της, πρέπει να 
διασφαλίζει πραγματική μείωση της χρήσης του νερού 
ανερχόμενη τουλάχιστον στο 50% της δυνητικής εξοι-
κονόμησης που είχε καθοριστεί με τη σχετική μελέτη 
που περιελήφθη στην αίτηση υπαγωγής. Στη συνολική 
χρήση ύδατος από την γεωργική εκμετάλλευση, πρέ-
πει να περιλαμβάνεται το νερό που πωλείται από αυτή. 
Στις περιπτώσεις αυτές, η διαπίστωση της πραγματικής 
μείωσης της χρήσης νερού από τα όργανα ελέγχου υλο-
ποίησης του επενδυτικού σχεδίου του ν. 4887/2022, θα 
πρέπει να γίνεται βάσει των ήδη πραγματοποιηθεισών 
καταναλώσεων ύδατος τουλάχιστον ενός μηνός, μιας 
καλλιεργητικής περιόδου. Η εν λόγω απαίτηση ελέγχου 
καθορίζεται επιπροσθέτως των απαιτήσεων ελέγχου 
ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας 
των επενδύσεων του ν. 4887/2022.

γ. Στις περιπτώσεις επενδυτικών σχεδίων υφιστάμε-
νων μονάδων, που περιλαμβάνουν και επενδύσεις που 
αφορούν στη δημιουργία ταμιευτήρα ή/και επενδύσεις 
που αφορούν στην αποκλειστική χρήση ανακυκλωμένων 
υδάτων εκτός της μονάδας οι οποίες δεν επηρεάζουν 
υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα (π.χ. παροχή υδροδότη-
σης αποκλειστικά από ύδατα βιολογικού καθαρισμού), οι 

επενδύσεις αυτές είναι επιλέξιμες. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης που 
αφορά στη χρήση του έργου και συμβατότητα της επέν-
δυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ καθώς και ύπαρξη Υδρομε-
τρητή στη μονάδα ή σχετική πρόβλεψη για την αγορά του 
μέσω του επενδυτικού σχεδίου. Η ύπαρξη υδρομετρητή 
στη μονάδα τεκμηριώνεται στην αίτηση υπαγωγής και με 
σχετική υποβαλλόμενη υπεύθυνη δήλωση.

δ. Στις περιπτώσεις ίδρυσης νέων μονάδων:
αα. σε αρδευόμενες εκτάσεις όπως αυτές έχουν κα-

ταγραφεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων σχετικών 
δημόσιων φορέων, ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στα 
εδάφια α και β πιο πάνω. Στις περιπτώσεις αυτές, ως αρ-
χική κατανάλωση για τον υπολογισμό της ελάχιστης δυ-
νητικής εξοικονόμησης νερού που θα προκύψει από την 
επένδυση και περιλαμβάνεται στη σχετική μελέτη που 
τίθεται στην αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου, 
νοείται εκείνη που αφορά τις προηγούμενες χρήσεις του 
αγροτεμαχίου εγκατάστασης της νέας μονάδας.

ββ. σε μη αρδευόμενες εκτάσεις όπως αυτές έχουν 
καταγραφεί στα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ή άλλων σχετικών 
δημόσιων φορέων:

1. Όταν η ίδρυση της μονάδας επηρεάζει υδάτινο σώμα 
η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως ανώτερη 
ή ίση της καλής ως προς την ποσότητα ή προκειμένου 
για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό δυναμικό, 
απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
που αφορά στη χρήση του έργου, και συμβατότητα της 
επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ (Σχέδιο Διαχείρισης 
Λεκανών Απορροής Ποταμών) και αγορά Υδρομετρητή.

2. Όταν η ίδρυση της μονάδας επηρεάζει υδάτινο 
σώμα η κατάσταση του οποίου έχει χαρακτηριστεί ως 
κατώτερη της καλής ως προς την ποσότητα ή προκει-
μένου για επιφανειακά ύδατα ως προς το οικολογικό 
δυναμικό, απαιτούνται: ύπαρξη περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης που αφορά στη χρήση του έργου, και συμ-
βατότητα της επένδυσης με εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ (Σχέ-
διο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών), αγορά 
Υδρομετρητή καθώς και ο υποχρεωτικός εφοδιασμός 
με νερό από υπάρχοντα ταμιευτήρα εγκεκριμένο από 
τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές πριν από την 31η 
Οκτωβρίου του 2013.

Για τον υπολογισμό της δυνητικής εξοικονόμησης του 
αρδευτικού ύδατος δύναται να ληφθεί υπόψη η υπ’ αρ. 
165/20277/6-2-2018 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β’ 863) ΑΔΑ: 7ΑΒΓ4653ΠΓΒΨΩ) 
«Εξειδίκευση τεχνικών προδιαγραφών εκπόνησης μελε-
τών υπολογισμού της δυνητικής εξοικονόμησης και της 
πραγματικής μείωσης χρήσης του ύδατος σε επενδύσεις 
βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, σύμφωνα 
με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας 2014-2020» .

Άρθρο 4
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Οι φορείς υποδοχής των αιτήσεων των επενδυτικών 
σχεδίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πα-
ρούσας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 17 και την 
παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4887/2022, αποστέλλουν 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52017Τεύχος B’ 5052/27.09.2022

ηλεκτρονικά εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής,

α. αντίγραφο της αίτησης του επενδυτικού σχεδίου, 
στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 
(Δ.Α.Ο.Κ.), των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερει-
ών, στην κατά τόπον αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει 
η περιοχή υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, για τη

συμπλήρωση σχετικού εντύπου, που θα συνταχθεί, με 
τη μορφή διοικητικού εγγράφου, σε συνεργασία με τις 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Αγροτικής Ανάπτυξης, προς έκφραση γνώμης.

Η γνώμη περιλαμβάνει στοιχεία για τον ορθολογικό 
σχεδιασμό του επενδυτικού σχεδίου, όπως ενδεικτικά 
για τη σκοπιμότητά του από άποψη γεωγραφικής κατα-
νομής ομοειδών επενδύσεων, την ύπαρξη ή όχι πρώτης 
ύλης στην ευρύτερη περιοχή, κάλυψη δυναμικότητας και 
ύπαρξη σύγχρονης υποδομής στην περιοχή, συμβατό-
τητα με την ισχύουσα ΚΑΠ και την αντίστοιχη ΚΟΑ των 
προϊόντων του επενδυτικού σχεδίου, την εκπλήρωση 
των οριζόμενων στην περ. στ της παρ. 6 του άρθρου 
14 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014, καθώς για τη 
τήρηση των προϋποθέσεων για την υλοποίηση δαπανών 
επενδύσεων για εξοπλισμό και εγκαταστάσεις άρδευσης.

Η αρμόδια ΔΑΟΚ συμπληρώνει και αποστέλλει ηλε-
κτρονικά στους φορείς υποδοχής των αιτήσεων το εν 
λόγω έντυπο, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από 
την ημερομηνία παραλαβής του σχετικού αιτήματος, 
προκειμένου να τεθεί στον φάκελο του επενδυτικού 
σχεδίου και να ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση της 
αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου,

β. αντίγραφο της αίτησης, για τις μονάδες πολλαπλασι-
αστικού υλικού, στο οικείο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Ελέγχων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, λόγω αρμοδιότητας. Η αρμόδια Υπηρεσία 
συμπληρώνει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στους φορείς 
υποδοχής των αιτήσεων σχετικό έντυπο, που θα συντα-
χθεί, με τη μορφή διοικητικού εγγράφου, σε συνεργασία 
με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης, εντός δέκα (10) ερ-
γάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του 
σχετικού αιτήματος, προκειμένου να τεθεί στον φάκελο 
του επενδυτικού σχεδίου και να ληφθεί υπόψη για την αξι-
ολόγηση της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου.

Μετά την άπρακτη παρέλευση του ως άνω διαστήμα-
τος, η αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώ-
νεται, χωρίς να αναμένεται η σχετική έκφραση γνώμης 
(Δ.Α.Ο.Κ. ή Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων). 
Η ανωτέρω γνωμάτευση της οικείας Δ.Α.Ο.Κ. ή του Τμή-
ματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων πρέπει να σε 
κάθε περίπτωση να υποβληθεί πριν την έκδοση της από-
φασης Υπαγωγής. Βάσει του περιεχομένου της σχετικής 
γνωμάτευσης προσαρμόζεται ανάλογα το αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης του επενδυτικού σχεδίου και διαμορ-
φώνεται η σχετική απόφαση υπαγωγής του επενδυτικού 
σχεδίου του ν. 4887/2022.

2. Επιπρόσθετα των δικαιολογητικών και στοιχείων που 
συνοδεύουν την αίτηση υπαγωγής και καθορίζονται στην 
απόφαση προκήρυξης του εκάστοτε καθεστώτος ενίσχυ-
σης του νόμου 4887/2022, οι φορείς των επενδυτικών σχε-

δίων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
απόφασης, με ή μετά την υποβολή της αίτησης υπαγωγής, 
σε κάθε περίπτωση όμως πριν την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής (αναλυτικά αναφέρονται κάτωθι), πρέπει να 
εξασφαλίσουν όλες τις εγκρίσεις, άδειες και λοιπά πιστο-
ποιητικά και έγγραφα που απαιτούνται από την κείμενη 
νομοθεσία για την υλοποίηση και νόμιμη λειτουργία του 
επενδυτικού σχεδίου, και πιο συγκεκριμένα,

α. θερμοκήπια:
Ι. Άδεια πολεοδομίας και υγειονομικής υπηρεσίας 

της οικείας περιφερειακής ενότητας για επενδύσεις 
θερμοκηπίων όταν εγκαθίστανται εντός ορίων οικι-
στικών περιοχών (πριν την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής)

ΙΙ. Έγκριση τύπου θερμοκηπίου από αρμόδια αρχή, 
όπως κάθε φορά ισχύει. (πριν την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής)

β. Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού:
Εγγραφή στο μητρώο του άρθρου 6 της υπ’  αρ. 

2078/80743/25.07.2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 2679) ή/και στο μητρώο του άρθρου του 6 της υπ’ αρ. 
2128/83966/01.08.2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
(Β’ 2725) και βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋπο-
θέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας από την 
αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ (πριν την έκδοση της 
Απόφασης Υπαγωγής)

γ. Μονάδες βιολογικής γεωργίας:
Ι. Για την ίδρυση: Σύμβαση με οργανισμό ελέγχου και 

Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. (με την αίτηση 
υπαγωγής)

ΙΙ. Για τον εκσυγχρονισμό: Πιστοποιητικό οργανισμού 
ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την 
τήρηση των προδιαγραφών του καν. της ΕΕ 2092/1991, 
όπως αντικαταστάθηκε από τον ΕΕ 834/07, σχετικά με 
το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων. 
(με την αίτηση υπαγωγής)

δ. Κτηνοτροφικές (βουοτάσια - χοιροστάσια - ποιμνιο-
στάσια - ιπποφορβεία κ.λπ.), πτηνοτροφικές επιχειρήσεις 
και μονάδες εκτροφής θηραμάτων:

Ι. Η απαιτούμενη αδειοδότηση σύμφωνα με τον 
ν. 4056/2012 (πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής).

ΙΙ. Στις περιπτώσεις των μονάδων εκτροφής θηραμά-
των, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας. 
(πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής).

III. Στις περιπτώσεις των μονάδων αναπαραγωγής ή και 
εκκολαπτηρίων αυγών, απαιτούνται συμπληρωματικά:

1. Στην περίπτωση των συνεταιρισμών:
i) καταστατικό του συνεταιρισμού και αντίγραφο του 

βιβλίου Μητρώου μελών, (με την αίτηση υπαγωγής)
ii) οι άδειες εγκατάστασης των πτηνοτροφικών 

μονάδων των μελών έτσι ώστε να πιστοποιείται η 
δυναμικότητά τους. (πριν την έκδοση της απόφασης 
υπαγωγής)

2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων νεοσσών, η άδεια εγκα-
τάστασης. (πριν την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής)

3. Στην περίπτωση επιχειρήσεων με συνεργαζόμενους 
πτηνοτρόφους:

i) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζομένων 
εταιρειών, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρω-
ση του επενδυτικού σχεδίου, (με την αίτηση υπαγωγής)
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ii) αποδεικτικά στοιχεία του αριθμού των νεοσσών 
που παρείχαν στους συνεργαζόμενους πτηνοτρόφους 
την τελευταία πενταετία. (με την αίτηση υπαγωγής)

4. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική 
δυναμικότητα των συνεταιρισμών, των επιχειρήσεων 
παραγωγής νεοσσών και των επιχειρήσεων με συνεργα-
ζόμενους κτηνοτρόφους, από τη Διεύθυνση Αγροτικής 
Οικονομίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. (με την 
αίτηση υπαγωγής)

5. Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ των συνεργαζόμε-
νων επιχειρήσεων, με ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. (με την αίτηση 
υπαγωγής).

Άρθρο 5
1. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν εφαρμό-

ζονται στον τομέα της δασοκομίας, της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας.

2. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
ν. 4887/2022 και των οικείων καθεστώτων ενίσχυσης 
του νόμου αυτού.

Άρθρο 6
1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν 

προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τροφιμων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   
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*02050522709220008*

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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