
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 320/41449 
   Τροποποίηση της 1771/149520/2019 (Β΄ 2736) 

υπουργικής απόφασης «Επενδύσεις σε επιχειρή-

σεις οινοπαραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την 

περίοδο 2020-2023». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 παρ. 2β του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτι-

ώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» 
(Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) Της παρ. 2 του άρθρου 62, της παρ. 46, και του προ-
τελευταίου εδαφίου του άρθρου 64 του ν. 4235/2014 «Δι-
οικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας 
των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α 32).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και 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).

δ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ε) Την από 17-01-2020 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτεινή Αραμπατζή 
(ΦΕΚ Β’ 36/20-01-2020).

2. Τους Κανονισμούς:
α) (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της επιτροπής (L 170/30-6-2008) 

«για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1234/2007 του Συμβουλίου για 
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς» όσον 
αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με 
τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους 
στον αμπελοοινικό τομέα, όπως κάθε φορά ισχύει.

β) (ΕΚ) αριθμ. 202/2013 της επιτροπής (L 67/10/
09-03-2013) σχετικά με την τροποποίηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της επιτροπής όσον αφορά 
την υποβολή προγραμμάτων στήριξης στον αμπελοοι-
νικό τομέα και το εμπόριο με τρίτες χώρες.

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/273 της 
επιτροπής «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά το καθεστώς αδειοδότησης 
αμπελοφυτεύσεων, το αμπελουργικό μητρώο, τα συνο-
δευτικά έγγραφα και την πιστοποίηση, τα βιβλία εισερ-
χομένων και εξερχομένων, τις υποχρεωτικές δηλώσεις, 
τις κοινοποιήσεις και τη δημοσίευση κοινοποιηθεισών 
πληροφοριών, και τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τους σχετικούς ελέγχους και 
κυρώσεις, την τροποποίηση των κανονισμών της επι-
τροπής (ΕΚ) αριθμ. 555/2008, (ΕΚ) αριθμ. 606/2009 και 
(ΕΚ) αριθμ. 607/2009 και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 436/2009 της επιτροπής και του κατ' εξου-
σιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2015/560 της επιτροπής», 
όπως κάθε φορά ισχύει.

δ) (Ε.Ε.) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, (ΕΕ L 347/705 20.12.2013) της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 «για τη θέσπιση κοινής οργά-
νωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κα-
τάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 922/72, (ΕΟΚ) 
αριθμ. 234/1979, (ΕΚ) αριθμ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 
1234/2007 του Συμβουλίου».

ε) (Ε.Ε.) αριθμ. 1303/2013 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L 347/320 20.12.2013) της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το 
Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί κα-
θορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τα-
μείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασ-
σας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθμ. 1083/2006.

στ) (ΕΚ) αριθμ. 1974/2006 της επιτροπής για τη θέσπι-
ση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού 
αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της 
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αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

ζ) Αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της (ΕΕ L 347/549 20.12.2013) της 
17ης Δεκεμβρίου 2013 «σχετικά με τη χρηματοδότηση, 
τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωρ-
γικής πολιτικής και την κατάργηση των ΚΑΝ (ΕΟΚ) αριθμ. 
352/78, (ΕΚ) αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/1998, (ΕΚ) 
αριθμ. 814/2000, (ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 
485/2008 του Συμβουλίου.

η) Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1150/2016 της επι-
τροπής της 15ης Απριλίου 2016, (EL L 190/23 15.07.2016) 
για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα 
στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

θ) Τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 1149/2016 
της επιτροπής της 15ης Απριλίου 2016 (EL L 190/1 
15.07.2016) για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά προγράμματα στήρι-
ξης στον αμπελοοινικό τομέα και για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 555/2008 της επιτροπής.

ι) Την Κατευθυντήρια Οδηγία εφαρμογής του Εκτελε-
στικού Κανονισμού (ΕΕ) 1150/2016 της Επιτροπής καθώς 
και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 1149/2016 
της επιτροπής. 

κ) Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 256/2017 της επιτρο-
πής της 14ης Φεβρουαρίου 2017 (EL L 38/37/15.02.2017) 
σχετικά με την τροποποίηση του Εκτελεστικού Κανονι-
σμού (ΕΕ) 1150/2016 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα εθνικά 
προγράμματα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα.

3. Το από 1.3.2019 κατατεθειμένο στη Ευρωπαϊκή επι-
τροπή Εθνικό «Πρόγραμμα Στήριξης του αμπελοοινικού 
τομέα 2019-2023» σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 1308/2013 
του Συμβουλίου, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού καθότι προβλέπεται μόνο ενωσιακή 
συμμετοχή και ιδιωτική συμμετοχή, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται η 1771/149520/2019 υπουργική από-

φαση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής 
σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1308/2013 για την περίοδο 2020-2023» (Β΄ 2736), όπως 
παρακάτω:

1. Το άρθρο 2 μετά τον τίτλο αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως αρ-

μόδιες αρχές ορίζονται:
1. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφί-

μων, της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων, του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) είναι 
αρμόδια:

α. για την εισήγηση έκδοσης υπουργικών αποφάσεων 
λεπτομερειών εφαρμογής του προγράμματος και σχετι-
κών εγκυκλίων,

β. για την εισήγηση προς το αρμόδιο αποφασίζον 
όργανο πριν την έκδοση αποφάσεων απόρριψης επι-
λέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, πριν την 
έκδοση αποφάσεων επί των υποβληθεισών κατ’ άρθρο 
12 της παρούσας απόφασης ενστάσεων και πριν την 
έκδοση αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων,

γ. για την ενημέρωση των αιτούντων περί της ανάγκης 
διόρθωσης ή προσκόμισης των προβλεπόμενων στο 
Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης δικαιολογητι-
κών πριν την εισήγηση, όπως αυτή προβλέπεται στην 
περίπτωση β’ της παρούσας παραγράφου και

δ. για την ενημέρωση των αιτούντων με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο ή ηλεκτρονικά κατά τις προβλέψεις του άρθρου 
24 παρ. 2-5 της παρούσας απόφασης.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. είναι αρμόδια:

α. για την αξιολόγηση ως προς την χρηματοπιστωτική 
αξιοπιστία, την επάρκεια των οικονομικών πόρων της 
επιχείρησης που αιτείται στήριξης,

β. για την αξιολόγηση σχετικά με την τρίτη παράγραφο 
του στοιχείου β) της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του 
Καν. 1308/2013 για τις προβληματικές επιχειρήσεις και 
κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμ-
μών (ΕΕ C 244, 01-10-2004, σελ 2) και

γ. για την εισήγηση προς το αρμόδιο αποφασίζον 
όργανο αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρονται 
στις περιπτώσεις α’ και β’ της παρούσας παραγράφου, 
πριν την έκδοση αποφάσεων απόρριψης επιλέξιμων 
αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα, πριν την έκδοση 
αποφάσεων επί των υποβληθεισών κατ’ άρθρο 12 της 
παρούσας απόφασης ενστάσεων και πριν την έκδοση 
αποφάσεων οριστικής ένταξης των δικαιούχων.

3. Αρμόδια αρχή πληρωμών ορίζεται ο Οργανισμός 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) σύμφωνα 
με το άρθρο 14 του ν. 2637/1998 (Α΄200). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε 
είναι επίσης αρμόδιος για τους δευτεροβάθμιους ελέγ-
χους και την καταβολή της ενίσχυσης.

4. Οι Γενικές Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής 
Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών και ειδικό-
τερα οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας 
(Δ.Α.Ο.Π.) και οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.), μετά από εκχώρηση μέρος των 
αρμοδιοτήτων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε, είναι αρμόδιες για τη 
διενέργεια των πρωτοβάθμιων επιτόπιων ελέγχων, τον 
έλεγχο των φακέλων πληρωμής, την αναγνώριση και εκ-
καθάριση των δαπανών καθώς και την ανάκτηση τυχόν 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

5. Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνια-
τρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) είναι αρμόδιες για τον έλεγχο ως προς 
την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις 
ενωσιακές και εθνικές διατάξεις για τον αμπελοοινικό 
τομέα (π.χ. υποβολή δηλώσεων παραγωγής, δηλώσεων 
συγκομιδής, τήρηση βιβλίων εισερχομένων και εξερ-
χομένων κ.α.), καθώς και για τη διαπίστωση των περι-
πτώσεων που εμπίπτουν στο άρθρο 11 παράγραφος 4 
στοιχείο β) της παρούσας.»
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2. Το άρθρο 11 μετά τον τίτλο αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο έλεγχος των αιτήσεων στήριξης πραγματοποι-

είται από την 11η Σεπτεμβρίου έως την 10η Νοεμβρίου 
του έτους υποβολής της αίτησης, είναι λεπτομερής και 
πραγματοποιείται στο 100% των υποβληθεισών αιτήσε-
ων στήριξης. Περιλαμβάνει επίσης τον διασταυρωτικό 
έλεγχο σε σχέση με την ένταξη στα μέτρα και τις δράσεις 
που είναι κοινές με το Μέτρο 4.2.1 του Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α), όπως αυτός περιγράφεται 
στο άρθρο 13 της παρούσας.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. εξετάζει την χρηματοπιστωτική αξιοπιστία και 
την επάρκεια των οικονομικών πόρων των αιτούντων κα-
θώς επίσης και την τυχόν προβληματικότητα της οικείας 
επιχείρησης και εισηγείται προς το αρμόδιο αποφασίζον 
όργανο αναφορικά με τα ζητήματα που αναφέρονται 
στο προηγούμενο εδάφιο.

3. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων, 
της Γενικής Διεύθυνσης Τροφίμων εξετάζει τα λοιπά κρι-
τήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, προβαίνει στη 
βαθμολόγηση των εν λόγω αιτήσεων, βάσει των κριτηρί-
ων των άρθρων 8 και 9 της παρούσας. Επίσης, εισηγείται 
προς το αρμόδιο αποφασίζον όργανο αναφορικά με τα 
ζητήματα που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο.

4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Καν. (ΕΕ) 2018/273 
της επιτροπής, οι οινοποιητικές επιχειρήσεις που έχουν 
υποβάλλει αίτηση ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα ελέγ-
χονται για την υποβολή των απαιτούμενων δηλώσεων 
(αποθεμάτων, παραγωγής, συγκομιδής) για το οικονομικό 
έτος υποβολής της αίτησης από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ και:

α) Σε περιπτώσεις σοβαρής ή επανειλημμένης μη συμ-
μόρφωσης με την υποχρέωση υποβολής τους εντός των 
προθεσμιών, η εν λόγω επιχείρηση δεν εντάσσεται στο 
πρόγραμμα.

β) Σε περιπτώσεις που οι πληροφορίες που εμπεριέ-
χονται στις δηλώσεις κρίνονται ελλιπείς ή ανακριβείς και 
αυτές είναι ουσιώδους σημασίας για την ορθή εφαρμο-
γή του προγράμματος, ήτοι επιβολή προστίμου κατά το 
χρόνο εξέτασης της αίτησης ένταξης ή πριν την πληρωμή 
ενταγμένου στο πρόγραμμα επενδυτικού σχεδίου, τότε 
η καταβλητέα ενίσχυση μειώνεται μέχρι 10% ανάλογα 
με τη βαρύτητα της διαπραχθείσας παράβασης όπως 
προκύπτει από το ύψος του επιβληθέντος προστίμου 
(Παράρτημα ΙΙΙ).

Στις προαναφερθείσες περιπτώσεις του σημείου β), 
η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
μετά από έγγραφη αμελλητί ενημέρωση της αρμόδι-
ας Δ.Α.Ο.Κ. σχετικά με τα αποτελέσματα ελέγχου και τα 
επιβληθέντα πρόστιμα σύμφωνα με τον ν. 4235/2014, 
οφείλει να υπολογίσει το ποσό μείωσης της ενίσχυσης 
σύμφωνα με τον Πίνακα του Παραρτήματος ΙΙΙ και να ξε-
κινήσει τις διαδικασίες για ανάκτηση του εν λόγω ποσού 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντος από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
στις περιπτώσεις που έχει προηγηθεί η πληρωμή του 
δικαιούχου.

5. Οι εν δυνάμει επιλέξιμες αιτήσεις κατατάσσονται με 
φθίνουσα σειρά βάσει βαθμολογίας και οι εν δυνάμει δι-
καιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ έως 
την 20η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της αίτησης.

6. Το αρμόδιο αποφασίζον όργανο, αφού λάβει την 
εισηγήση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών και της Διεύθυνσης Αξιοποίησης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων, του ΥΠ.Α.Α.Τ. εκδίδει αποφάσεις απόρριψης 
εν όλω ή εν μέρει επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο 
πρόγραμμα στήριξης έως την 20η Νοεμβρίου του έτους 
υποβολής των αιτήσεων. Οι εν λόγω αποφάσεις κοινο-
ποιούνται στους ενδιαφερόμενους ή στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρο-
νικά. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης-ενδικοφα-
νούς προσφυγής κατά τις προβλέψεις της διάταξης του 
άρθρου 12 της παρούσας απόφασης εκκινούν την επο-
μένη της ως άνω κοινοποίησης.

7. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου της αίτησης δύ-
ναται να διορθωθούν προφανή λάθη με την προσκό-
μιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως επί-
σης και να αναζητηθούν περαιτέρω διευκρινήσεις/
στοιχεία, εφόσον κριθεί αναγκαίο από τη Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ 
τα οποία όμως αποστέλλονται υποχρεωτικά σε αυτήν 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του φακέλου και η έκδοση 
σχετικής απόφασης έγκρισης, εντός των προβλεπόμε-
νων ημερομηνιών».

3. Το άρθρο 12 μετά τον τίτλο αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν εντός 

πέντε (5) ημερών ένσταση-ενδικοφανή προσφυγή 
ενώπιον του οργάνου που εξέδωσε τις ως άνω αποφά-
σεις απόρριψης επιλέξιμων αιτήσεων για ένταξη στο 
πρόγραμμα στήριξης μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής 
εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ, 
στρεφόμενοι κατά των εν λόγω αποφάσεων. Η εν λόγω 
ένσταση επάγεται έλεγχο νομιμότητας και ουσίας έκα-
στης υπόθεσης και η άσκησή της αποτελεί προϋπόθεση 
για την παραδεκτή άσκηση του οικείου ενδίκου βοηθή-
ματος ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου.

2. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το αρμόδιο αποφασί-
ζον όργανο, το οποίο αποφαίνεται επί έκαστης ένστασης 
εντός τριάντα (30) ημερών από την εμπρόθεσμη υπο-
βολή αυτής, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Αξιο-
ποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ ή/και, 
αναλόγως των περιπτώσεων, της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Εκπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις απορρίπτο-
νται ως απαράδεκτες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων 
συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας. Τα αποτελέσματα 
εξέτασης των ενστάσεων εμπεριέχονται στην τελική κα-
τάσταση επιλέξιμων αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι ή οι 
νόμιμοι εκπρόσωποι τους ενημερώνονται ηλεκτρονικά 
για την τελική τους βαθμολογία και το ποσό έγκρισης 
της επένδυσης.

3. Σε περίπτωση αποδοχής ή απόρριψης της ένστασης, 
εκδίδεται σχετικώς από το αρμόδιο όργανο απόφαση, η 
οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ή τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρο-
νικά».
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4. Το άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
Οριστική Ένταξη των δικαιούχων

1. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων, 
η Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων 
του ΥΠ.Α.Α.Τ. και, αναλόγως των περιπτώσεων, και η Γε-
νική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., 
λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις ενδιαφερομένων που 
δεν απορρίφθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της 
παρούσας και τις ενστάσεις-ενδικοφανείς προσφυγές, 
οι οποίες έγιναν δεκτές κατ’ εφαρμογή του άρθρου 12 
της παρούσας, εισηγείται έγκριση στο αρμόδιο όργανο 
αναφορικά με την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης 
ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις 
σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής».

2. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των αποφάσε-
ων οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο στο πρόγραμμα του 
μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» 
ορίζεται η 15η Φεβρουαρίου εκάστου έτους. Η ημερο-
μηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης των 
δικαιούχων αποτελεί το χρονικό σημείο από το οποίο 
έκαστος δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει την 
υλοποίηση των δράσεων της επένδυσής του.

3. Ωστόσο, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να ξεκινή-
σει την υλοποίηση της επένδυσης και να προβεί σε έκδο-
ση τιμολογίων πριν την ημερομηνία έκδοσης της από-
φασης ένταξής του στο πρόγραμμα, αλλά οπωσδήποτε 
μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, με 
δική του ευθύνη, δίχως προεξόφληση της επιλεξιμότη-
τας πληρωμής. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν πριν 
την έκδοση της απόφασης ένταξης θεωρούνται επιλέξι-
μες προς πληρωμή μόνο εάν δεν θέτουν σε κίνδυνο τις 
προθεσμίες, τις απαιτήσεις και τους προβλεπόμενους 
διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους.

4. Όλες οι δαπάνες του επενδυτικού προγράμματος 
προκειμένου να είναι επιλέξιμες για πληρωμή θα πρέπει 
υποχρεωτικά να πληρωθούν μόνο από τον τραπεζικό λο-
γαριασμό ο οποίος έχει δηλωθεί, όπως προβλέπεται στο 
Παράρτημα II της παρούσης, στην υποβληθείσα αίτηση 
για το εν λόγω πρόγραμμα».

5. Το παράρτημα II του άρθρου 23 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
«Οι δικαιούχοι υποβάλλουν μαζί με την αίτηση τα ακό-

λουθα δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
Τεχνική περιγραφή του επενδυτικού σχεδίου:
1. Μελέτη σκοπιμότητας των επενδύσεων που θα 

πραγματοποιήσουν καθώς και να παρουσιάσουν πο-
σοτικούς και ποιοτικούς δείκτες μέτρησης της αποτε-
λεσματικότητας των δράσεων τους, καταγραφή της υφι-
στάμενης κατάστασης καθώς και ανάλυση/τεκμηρίωση 
της αναγκαιότητας υλοποίησης της κάθε μία αιτούμενης 
ενέργειας (πχ αγορά εξοπλισμού, λογισμικού κ.τ.λ.). Σε 
περίπτωση μη ύπαρξης ποσοτικών και ποιοτικών στόχων 
καθώς και μη ύπαρξης δεικτών ή μη σωστής τεκμηρί-
ωσης αυτών, οι μελέτες δεν γίνονται αποδεκτές και η 
αίτηση απορρίπτεται, χωρίς δικαίωμα ένστασης.

2. Οι αιτήσεις στήριξης θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από τεχνικά σχέδια σε περίπτωση ανακαίνισης-εκσυγ-
χρονισμού ή επέκτασης του κτιρίου, ανάλογα του είδους 
του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, όπως π.χ:

- τοπογραφικό διάγραμμα,
- διάγραμμα κάλυψης,
- κατόψεις,
- σχέδια διάταξης εξοπλισμού (π.χ μηχανολογικού 

εξοπλισμού, κατασκευές, κ.α) με σχετικό υπόμνημα, 
τόσο της υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κα-
τάστασης. Σημειώνεται ότι ακόμη και στις περιπτώσεις 
που αφορούν κατασκευή/ανακατασκευή αίθουσας 
γευσιγνωσίας, γραφείων κ.τ.λ., απαιτείται κάτοψη όπου 
θα φαίνεται αναλυτικά η τοποθέτηση του αιτούμενου 
εξοπλισμού (π.χ. έπιπλα, γραφεία, πάγκοι, ψυγεία, κ.τ.λ.).

3. Σε κάθε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού/εργασιών/
παροχής υπηρεσιών/μεταφοράς θα πρέπει να επισυνά-
πτονται δύο (2) απολύτως συγκρίσιμες γραπτές προ-
σφορές (με  σφραγίδα του προμηθευτή) συνοδευόμενες 
από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια με αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ή από τους επίσημους 
τιμοκαταλόγους των προμηθευτών στην περίπτωση που 
αφορά μηχανολογικό εξοπλισμό, ή χαρακτηριστικά και 
διαστάσεις σε περίπτωση που αφορά λοιπό εξοπλισμό 
ή προσμετρήσεις σε περίπτωση που αφορά εργασίες.

4. Βεβαίωση της τράπεζας για το λογαριασμό πληρω-
μής της ενωσιακής χρηματοδότησης υποχρεωτικά στο 
όνομα της οινοποιητικής επιχείρησης/επενδυτή μέσω 
του οποίου θα πληρώνονται όλες οι δαπάνες της εν λόγω 
επένδυσης.

Εφαρμογή της παραγράφου 1γ του άρθρου 8 της πα-
ρούσας

5. Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο της υπογραφής) του 
νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα περί:

- τρόπου κάλυψης ιδίας συμμετοχής της επένδυσης.
- μη υποβολής των ίδιων επενδυτικών δαπανών για 

ενίσχυση σε άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
- περί μη εκκρεμότητας εντολής ανάκτησης εις βάρος 

του αιτούντος.
- της ιδιότητας που τον καθιστά εν δυνάμει δικαιούχο 

(π.χ. ΜΜΕ, ατομική επιχείρηση, επαγγελματίας αγρότης 
κ.λπ.).

6. Στοιχεία τεκμηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης 
της ιδίας συμμετοχής από χρηματοπιστωτικό οργανισμό 
πχ. λογαριασμοί καταθέσεων, βεβαίωση τράπεζας για 
καταθέσεις στο όνομα της αιτούμενης επιχείρησης ή/
και των κύριων μετόχων.

Σε περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια προέρχονται από 
τους μετόχους θα πρέπει να υποβάλλεται ξεχωριστή 
Υπεύθυνη Δήλωση/Δέσμευση στην οποία να αναφέρε-
ται η πρόθεσή τους για παραχώρηση ιδίων κεφαλαίων 
στην επιχείρηση για χρηματοδότηση της επένδυσής της 
με γνήσιο της υπογραφής.

Οικονομικά Στοιχεία Επιχείρησης:
7. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης, μη 

κατάθεσης αίτησης πτώχευσης, μη κατάθεσης αίτησης 
για συνδιαλλαγή-εξυγίανση, μη κατάθεση αίτησης για 
λύση κα μη λύσης του νομικού προσώπου.

8. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ.
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9. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ.
10. Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. Για τους δικαιούχους με μορ-

φή εταιρείας να γίνεται αναφορά στη μετοχική σύνθεση 
του κεφαλαίου. Για τις εταιρείες που δεν έχουν εγγραφεί 
στο Γ.Ε.ΜΗ. ζητείται Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης Μετό-
χων με την ισχύουσα κατάσταση όλων των μετόχων. Τα 
ίδια ισχύουν και στις περιπτώσεις εισηγμένων εταιρειών.

11. Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου καταστα-
τικού επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και των 
τροποποιήσεων αυτού για τους δικαιούχους σε μορφή 
εταιρείας. Στις περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η 
νομική μορφή είναι Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται υποχρε-
ωτικά το ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού καταστατικού 
και της τελευταίας τροποποίησής του. Για επιτηδευματίες 
απαιτείται η έναρξη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

12. Καταστάσεις Οικονομικών στοιχείων (Έντυπο Ε3) 
των δύο (2) προηγουμένων ετών της αίτησης.

13. Για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις ζητείται αντί-
γραφο του Βιβλίου Μητρώου Μελών, με Υπεύθυνη Δή-
λωση πιστότητας αντιγράφου και εγγραφή στο Εθνικό 
Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών και άλλων Συλλο-
γικών Φορέων.

14. Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως για τις 
δύο (2) προηγούμενες κλεισμένες χρήσεις της αίτησης, 
υπογεγραμμένοι αρμοδίως και κοινοποίηση αυτών στο 
Γ.Ε.Μ.Η. (για τις εταιρίες που είναι υπόχρεες).

15. Προσάρτημα ή Έκθεση Διαπιστώσεως Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή, των δύο (2) προηγουμένων ετών της 
αίτησης (για τις εταιρείες που είναι υπόχρεοι).

 Αδειοδοτήσεις:
16. Άδεια λειτουργίας οινοποιείου.
17. Άδεια εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού 

της υφιστάμενης κατάστασης σύμφωνα με τα όσα ορί-
ζονται σχετικά στην εθνική νομοθεσία.

18. Δήλωση Μηχανικού του ν. 4495/2017 με σφραγίδα 
και υπογραφή του Μηχανικού η οποία να βρίσκεται σε 
ισχύ. Απαιτούνται και τα δύο μέρη (Βεβαίωση και Ανάλυ-
ση). Ακόμη και σε περίπτωση που έχει προηγηθεί ένταξη 
σε προηγούμενο νόμο, απαιτείται η έκδοση δήλωσης 
μηχανικού του ν. 4495/2017.

19. Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Παρα-
γωγή βιολογικών προϊόντων», που δύναται να αποδοθεί 
μόνο για ιδιόκτητους αμπελώνες, απαιτείται προσκόμιση 
σχετικού πιστοποιητικού βιολογικής καλλιέργειας βάσει 
της κείμενης εθνικής νομοθεσίας.

20. Για την απόδοση βαθμολογίας στο κριτήριο «Πα-
ραγωγή προϊόντων ποιότητας» απαιτείται η προσκόμιση 
του εγγράφου της αντίστοιχης Πιστοποίησης Οίνου από 
την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ.

Για την πληρωμή της επένδυσης:
21. Εξοφλημένα τιμολόγια ή εξοφλητική απόδειξη και 

αναλυτική κατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού (του 
σημείου 4 του παρόντος Παραρτήματος) στο οποίο φαί-
νονται οι διατραπεζικές πληρωμές.

Επισημαίνεται ότι τιμολόγια αξίας έως 500 € δύναται 
να εξοφληθούν και χωρίς διατραπεζική πληρωμή υπό 
την προϋπόθεση ότι αναγράφουν «Εξοφλήθη», έχουν 
υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης και συνοδεύ-
ονται από εξοφλητική απόδειξη.

22. Βεβαίωση του προμηθευτή όπου θα αναγράφεται 
ότι τα μηχανήματα/εξοπλισμός είναι καινούργια, αμετα-
χείριστα καθώς και οι σειριακοί αριθμοί τους.

23. Βεβαίωση προμηθευτή/κατασκευαστή ότι τα υλικά 
είναι κατάλληλα για επαφή με τρόφιμα.

24. Κατά τον έλεγχο είναι δυνατή η αναζήτηση μετά-
φρασης τιμολογίου εξωτερικού, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

25. Αριθμός Μητρώου εγγραφής στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. 
(απαραίτητος για την υποβολή αίτησης πληρωμής).

26. Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής).

27. Ασφαλιστική Ενημερότητα σε ισχύ (κατά την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής)».

6. Το άρθρο 24 μετά τον τίτλο αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τις εγκεκριμένες αιτήσεις του προγράμματος 

έτους 2018-2019 στο πλαίσιο 3005/107013/2018 υπουρ-
γικής απόφασης (Β΄ 3250), οι ημερομηνίες διαδικασίας 
πληρωμής τροποποιούνται ως εξής: η καταληκτική ημε-
ρομηνία κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης πληρωμής 
ορίζεται η 15η Ιουλίου 2019. Ως ημερομηνία ολοκλήρω-
σης των επιτόπιων ελέγχων της επιτροπής του άρθρου 
17 ορίζεται η 15η Αυγούστου 2019 και ως καταληκτική 
ημερομηνία αποστολής των φακέλων πληρωμής από 
τις Δ.Α.Ο.Κ. προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ορίζεται η 7η Σεπτεμ-
βρίου 2019. Κατά τα λοιπά ισχύει η 3005/107013/2018 
υπουργική απόφαση (Β΄ 3250).

2. Οι πράξεις που εκδόθηκαν έως και τον Ιανουάριο 
του 2020 επί των αιτήσεων στήριξης του προγράμματος 
έτους 2019-2020, δυνάμει των οποίων απορρίφθηκαν 
εν όλω ή εν μέρει οι ανωτέρω αιτήσεις, ανακαλούνται. 
Οι αιτήσεις στήριξης του προγράμματος έτους 2019-
2020, οι οποίες απορρίφθηκαν κατά τα διαλαμβανόμε-
να στο προηγούμενο εδάφιο έως και τον Ιανουάριο του 
2020, επανεξετάζονται από το αρμόδιο όργανο, κατόπιν 
εισήγησης από τη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογί-
ας Τροφίμων και τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. Ως καταληκτική ημερομηνία για την 
επανεξέταση των αιτήσεων και τη χορήγηση εισηγήσεων 
ορίζεται η 9η Φεβρουαρίου 2020. Το αρμόδιο όργανο 
εκδίδει αποφάσεις απόρριψης αιτήσεων, τις οποίες κοι-
νοποιεί στους ενδιαφερόμενους κατά τα οριζόμενα στη 
διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 11 της παρού-
σας απόφασης. Ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης 
των αποφάσεων, που προβλέπονται στις διατάξεις των 
προηγούμενων εδαφίων της παρούσας παραγράφου, 
ορίζεται η 11.2.2020. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους 
ενδιαφερόμενους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους 
με κάθε πρόσφορο μέσο ή ηλεκτρονικά περί της επανε-
ξέτασης των απορριφθεισών εν όλω ή εν μέρει αιτήσεων 
τους και περί της δυνατότητάς τους να ασκήσουν ένστα-
ση- ενδικοφανή προσφυγή σε περίπτωση απόρριψης 
της αίτησής τους.

3. Ενστάσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν έως και τον Ια-
νουάριο του 2020 κατά πράξεων απόρριψης αιτήσεων 
στήριξης του προγράμματος έτους 2019-2020, και επί 
των οποίων δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα οιαδήποτε 
πράξη, δεν εξετάζονται. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ακο-
λουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που προβλέπεται 
στη διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3790 Τεύχος B’ 374/07.02.2020

4. Οι πράξεις, που εκδόθηκαν επί ενστάσεων που υπο-
βλήθηκαν κατά των εκδοθεισών έως και τον Ιανουάριο 
του 2020 πράξεων απόρριψης αιτήσεων στήριξης του 
προγράμματος έτους 2019-2020, ανακαλούνται και οι 
σχετικώς κατατεθείσες ενστάσεις δεν εξετάζονται. Στις εν 
λόγω περιπτώσεις, ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδι-
κασία που προβλέπεται στη διάταξη της παραγράφου 2 
του παρόντος άρθρου.

5. Διοικούμενοι, των οποίων οι αιτήσεις στήριξης του 
προγράμματος έτους 2019-2020 απορρίπτονται κατ’ 
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του παρό-
ντος άρθρου, δύνανται να ασκήσουν ένσταση- ενδικο-
φανή προσφυγή κατά τους ορισμούς του άρθρου 12 
της παρούσας υπουργικής απόφασης εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση των ως άνω απορριπτι-
κών αποφάσεων. Η εν λόγω ένσταση επάγεται έλεγχο 
νομιμότητας και ουσίας έκαστης υπόθεσης και η άσκησή 
της αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή άσκηση 
του οικείου ενδίκου βοηθήματος ενώπιον του αρμοδί-
ου Δικαστηρίου. Το αρμόδιο όργανο εκδίδει απόφαση 
επί έκαστης ένστασης, κατόπιν εισήγησης από τη Διεύ-
θυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων και τη 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
Ως καταληκτική ημερομηνία για την χορήγηση των οι-
κείων εισηγήσεων ορίζεται η 21η Φεβρουαρίου 2020. 
Η απόφαση που εκδίδεται κατά τη διαδικασία του προ-
ηγούμενου εδαφίου, κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο 
ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του με κάθε πρόσφορο μέσο 
ή ηλεκτρονικά. Εκπροθέσμως υποβληθείσες ενστάσεις 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες, εξαιρουμένων των πε-
ριπτώσεων συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας.

6. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των ενστάσεων 
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, η Διεύθυνση 
Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΥΠ.Α.Α.Τ. 
και, αναλόγως των περιπτώσεων, και η Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠ.Α.Α.Τ., λαμβάνοντας 
υπόψη τις αιτήσεις ενδιαφερομένων που δεν απορρί-
φθηκαν κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 της παρούσας, 
της αιτήσεις που έγιναν δεκτές κατ’ εφαρμογή της πα-
ραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και τις ενστάσεις-
ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες έγιναν δεκτές κατ’ 
εφαρμογή της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, 
εισηγούνται έγκριση στο αρμόδιο όργανο αναφορικά με 
την έκδοση απόφασης οριστικής ένταξης ανά δικαιούχο 
στο πρόγραμμα του μέτρου «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
οινοπαραγωγής» έτους 2019-2020. Καταληκτική ημε-
ρομηνία έκδοσης των αποφάσεων οριστικής ένταξης 
των δικαιούχων είναι η 25η Φεβρουαρίου 2020. Κατά 
τα λοιπά ισχύουν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 14 της 
παρούσας απόφασης».

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Κατά τα λοιπά ισχύει η 1771/149520/21-06-2019 
υπουργική απόφαση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινο-
παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 για την περίοδο 2020-2023» 
(Β΄ 2736).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υπουργός  Η Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ   
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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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