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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1062/252166 (1)
Όροι, δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης 

απόφασης έγκρισης παραχώρησης χρήσης υδά-

τινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα.

  ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
(α) το άρθρο 5 και την παρ. 4 του άρθρου 26 του 

ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες 
διατάξεις», (Α’ 182), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4711/
2020 (Α’ 145),

(β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως διατηρήθηκε 
σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
(Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 
διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων 
και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»,

(γ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

(δ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

(ε) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19), 

(στ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών (Α’ 155).

2. Την υπ’ αρ. 6310/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Συμεών Κεδίκογλου» (Β’ 4190).

3. Την υπ’ αρ. 2/2021 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

4. Την ανάγκη καθορισμού των όρων έκδοσης της από-
φασης έγκρισης παραχωρήσεων χρήσης θαλάσσιων και 
λιμναίων υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα και της 
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων σε 
τέτοιες υδάτινες εκτάσεις, της τηρούμενης διαδικασίας, 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, καθώς και κάθε 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

8 Σεπτεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4697

47703



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ47704 Τεύχος B’ 4697/08.09.2022

σχετικού θέματος για την εφαρμογή του άρθρου 5 του 
ν. 4282/2014.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Πεδίο εφαρμογής

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του 
άρθρου 26 του ν. 4282/2014, με την παρούσα απόφα-
ση καθορίζονται οι όροι και τα κριτήρια για την έκδο-
ση της απόφασης έγκρισης παραχώρησης θαλάσσιων 
ή λιμναίων υδάτινων εκτάσεων χωρίς αντάλλαγμα, για 
εγκατάσταση δοκιμαστικής καλλιέργειας υδρόβιων ορ-
γανισμών ή για ερευνητικούς σκοπούς ή για δημιουργία 
ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, η 
διαδικασία χορήγησης έγκρισης ίδρυσης, τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την 
εφαρμογή του άρθρου 5 του ν.4282/2014.

Άρθρο 2 
Περιπτώσεις παραχώρησης υδάτινων εκτάσεων 
χωρίς αντάλλαγμα

Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί χωρίς 
αντάλλαγμα τη χρήση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων 
εκτάσεων σε ενδιαφερόμενους φορείς ως ακολούθως:

1. Σε φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο δημόσιου 
ή ιδιωτικού δικαίου, με σκοπό την δοκιμαστική καλλιέρ-
γεια υδρόβιων οργανισμών, σύμφωνα με την παράγρα-
φο 1(α) του άρθρου 5 του ν. 4282/2014. Η παραχώρηση 
μπορεί να αφορά ίδρυση νέας μονάδας ή και επέκταση 
υφιστάμενης παραγωγικής μονάδας για δοκιμαστική 
καλλιέργεια.

2. Σε υπηρεσίες του Δημοσίου ή των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων ή των Περιφερειών ή των ΟΤΑ Α’ βαθμού και 
σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Ερευνητικά Ιδρύματα που 
ανήκουν στο κράτος ή εποπτεύονται από αυτό, τα οποία 
διενεργούν ή συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα 
στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών, σύμφωνα με την 
παρ. 1(β) του άρθρου 5 του ν. 4282/2014.

3. Σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του 
δημόσιου τομέα, αποκλειστικά για τη δημιουργία ζωνών 
μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων, σε εφαρ-
μογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της Κτηνιατρι-
κής νομοθεσίας, σύμφωνα με την παρ. 1(γ) του άρθρου 
5 του ν.4282/2014.

Άρθρο 3 
Όροι, κριτήρια, προϋποθέσεις για την 
παραχώρηση υδάτινης έκτασης χωρίς 
αντάλλαγμα με σκοπό την δοκιμαστική 
καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών

1. Η παραχωρούμενη υδάτινη έκταση σε φορείς της 
παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα δέκα (10) στρέμματα, ενώ η παραχώ-
ρηση μπορεί να έχει χρονική διάρκεια μέχρι τρία (3) έτη, 
με δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, κα-
τόπιν σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος.

2. Κριτήρια για τη δωρεάν παραχώρηση υδάτινης 

έκτασης για δοκιμαστική καλλιέργεια, μπορούν να απο-
τελούν, μεμονωμένα ή σωρευτικά, τα εξής:

(α) η πρωτοτυπία και καινοτομία του προτεινόμενου 
προς δοκιμαστική καλλιέργεια είδους (πρωτοεμφανιζό-
μενες καλλιέργειες) ή της προτεινόμενης μεθόδου καλλι-
έργειας ή του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού,

(β) η δοκιμαστική καλλιέργεια ειδών που τελούν υπό 
καθεστώς προστασίας ή εντάσσονται στην «Κόκκινη Βί-
βλο Απειλούμενων Ειδών της Ελλάδας» του ΥΠΕΝ,

(γ) η εφαρμογή επιστημονικής ή τεχνικής καινοτομίας 
στην μέθοδο ή τον εξοπλισμό καλλιέργειας, που συμβάλ-
λουν στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία, 
στη δραστική μείωση του κόστους ή της διάρκειας της 
καλλιέργειας, στην παραγωγή σημαντικά βελτιωμένων 
προϊόντων.

3. Τα αιτήματα παραχώρησης υδάτινης έκτασης για δο-
κιμαστική καλλιέργεια αξιολογούνται από τη Διεύθυνση 
Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Δι-
οίκησης με τα παραπάνω κριτήρια, λαμβάνοντας υπόψη 
τα δεδομένα της τεχνολογίας και της υδατοκαλλιεργη-
τικής τεχνογνωσίας που επικρατούν στη χώρα κατά τον 
χρόνο υποβολής των εν λόγω αιτημάτων και με γνώμονα 
την προσδοκώμενη συνεισφορά των αποτελεσμάτων 
τους στην ανάπτυξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. 
Η διαδικασία παραχώρησης υδάτινης έκτασης και χο-
ρήγησης έγκρισης ίδρυσης για δοκιμαστική καλλιέργεια 
περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας.

4. Μετά την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκ-
δοση της απόφασης δωρεάν παραχώρησης της υδάτινης 
έκτασης, εφόσον αποδειχθεί η επιτυχία της δοκιμαστικής 
καλλιέργειας και έχουν προκύψει αρκούντως ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα από αυτήν, μπορεί να παραχωρείται 
στον ίδιο φορέα, έναντι μισθώματος πλέον, η χρήση της 
αναγκαίας υδάτινης έκτασης για την εγκατάσταση και 
λειτουργία ίδιας μορφής υδατοκαλλιέργειας σε παρα-
γωγικό επίπεδο (ως αναγκαία υδάτινη έκταση νοείται 
η ίδια, μεγαλύτερη, μικρότερη ή άλλη υδάτινη έκταση, 
η οποία διασφαλίζει την βιωσιμότητα της καλλιέργει-
ας σε παραγωγικό επίπεδο). Για την παραχώρηση της 
υδάτινης έκτασης και τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης 
μονάδας σε παραγωγικό επίπεδο, είτε αφορά ίδρυση 
νέας είτε επέκταση υπάρχουσας μονάδας, ισχύουν και 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4282/2014. Οι διοικητι-
κές πράξεις ή γνωμοδοτήσεις συναρμόδιων υπηρεσιών 
που είχαν εκδοθεί για την δοκιμαστική λειτουργία της 
μονάδας και βρίσκονται σε ισχύ, λαμβάνονται υπόψη 
και δεν απαιτείται η έκδοση νέων εφόσον πρόκειται για 
την ίδια ή μικρότερη υδάτινη έκταση στην ίδια θέση.

5. Προκειμένου οι φορείς να αποδείξουν την επιτυχία 
της δοκιμαστικής καλλιέργειας και να αιτηθούν τη μί-
σθωση της υδάτινης έκτασης για παραγωγική μονάδα, 
υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικών 
Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μαζί 
με το αίτημα, τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα της δο-
κιμαστικής καλλιέργειας που τεκμηριώνουν την επιτυχία 
της, πριν από την λήξη της εγκεκριμένης διάρκειας της 
δωρεάν παραχώρησης, αλλά σε κάθε περίπτωση μετά 
την πάροδο δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της 
απόφασης δωρεάν παραχώρησης. Για την ανωτέρω αξι-
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ολόγηση, η αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων 
προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, αιτούμενη τη συνδρομή 
συναρμόδιων Υπηρεσιών, όπου κρίνεται αναγκαίο.

6. Η τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα της δοκιμα-
στικής καλλιέργειας υποβάλλεται υποχρεωτικά, ακόμα 
και σε περίπτωση μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων και 
μη ύπαρξης ενδιαφέροντος για μίσθωση της υδάτινης 
έκτασης. Στην περίπτωση αυτή η τεχνική έκθεση υπο-
βάλλεται εντός τριμήνου από την λήξη της εγκεκριμένης 
διάρκειας της δωρεάν παραχώρησης.

7. Μετά τη λήξη της διάρκειας της δωρεάν παραχώρη-
σης συγκεκριμένης υδάτινης έκτασης για δοκιμαστική 
καλλιέργεια, εάν ο φορέας δεν αιτηθεί την μίσθωση της 
υδάτινης έκτασης για την εγκατάσταση της μονάδας σε 
παραγωγικό επίπεδο ή το αίτημά του απορριφθεί λόγω 
ανεπαρκούς τεκμηρίωσης, ο εν λόγω φορέας υποχρεού-
ται να απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις του και να πα-
ραδώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 
α’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4282/2014.

8. Δοκιμαστική καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών δύ-
ναται να πραγματοποιείται και σε νόμιμα λειτουργούσες 
παραγωγικές μονάδες εντός της μισθωμένης υδάτινης 
έκτασης, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του φορέα και 
τη σχετική έγκριση της δοκιμαστικής καλλιέργειας από 
τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές (Διεύθυνση Αγροτι-
κών Υποθέσεων και Υπηρεσίες περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης), με τροποποίηση των διοικητικών πράξεων 
λειτουργίας τους. Η δοκιμαστική καλλιέργεια μπορεί να 
πραγματοποιείται σε έκταση η οποία δεν υπερβαίνει 
το 30% της συνολικής μισθωμένης υδάτινης έκτασης, 
αλλά όχι μεγαλύτερη των δέκα (10) στρεμμάτων και για 
μέγιστη διάρκεια τριών (3) ετών. Εφόσον αποδειχθεί η 
επιτυχία της δοκιμαστικής καλλιέργειας, σύμφωνα με τη 
διαδικασία της παραγράφου 5, ο φορέας μπορεί να αιτη-
θεί την τροποποίηση της έγκρισης ίδρυσης της μονάδας, 
για τη λειτουργία της μονάδας σε παραγωγικό επίπεδο 
όσον αφορά το τμήμα της δοκιμαστικής καλλιέργειας. 
Εάν μετά τη λήξη της διάρκειας της δοκιμαστικής καλ-
λιέργειας ο φορέας δεν αιτηθεί τη συνέχιση αυτής σε 
παραγωγικό επίπεδο ή το αίτημά του απορριφθεί λόγω 
ανεπαρκούς τεκμηρίωσης, η μονάδα θα εξακολουθήσει 
να λειτουργεί με τους όρους και προϋποθέσεις της αρχι-
κής έγκρισης ίδρυσης.

Άρθρο 4 
Παραχώρηση υδάτινης έκτασης χωρίς 
αντάλλαγμα για ερευνητικούς σκοπούς στον 
τομέα των υδατοκαλλιεργειών

1. Στην περίπτωση φορέων της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 2 της παρούσας, το μέγεθος της υδάτινης έκτασης 
που μπορεί να παραχωρείται για ερευνητικούς σκοπούς, 
είναι ανάλογο των απαιτήσεων και προδιαγραφών του 
εκάστοτε ερευνητικού προγράμματος, ενώ η χρονική 
διάρκεια της συγκεκριμένης παραχώρησης σε κάθε πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά (7) έτη. Εάν 
η αρχικά εγκεκριμένη διάρκεια της παραχώρησης είναι 
μικρότερη από επτά (7) έτη, μπορεί να δοθεί παράταση 
μετά την υποβολή σχετικού αιτιολογημένου αιτήματος, 

για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει συνολικά 
την μέγιστη επιτρεπόμενη διάρκεια παραχώρησης, δη-
λαδή τα 7 έτη.

2. Τα κριτήρια για την παραχώρηση της υδάτινης έκτα-
σης στους εν λόγω φορείς, είναι αυτά που έχουν καθο-
ριστεί και εξετασθεί κατά την έγκριση του ερευνητικού 
προγράμματος από την αντίστοιχη αρχή.

3. Τα αιτήματα παραχώρησης υδάτινης έκτασης για 
ερευνητικούς σκοπούς αξιολογούνται από τη Διεύθυν-
ση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης με τα παραπάνω κριτήρια, με γνώμονα την 
προσδοκώμενη συνεισφορά των αποτελεσμάτων τους 
στην ανάπτυξη της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας. Η δια-
δικασία παραχώρησης υδάτινης έκτασης και χορήγησης 
έγκρισης ίδρυσης για ερευνητικούς σκοπούς περιγράφε-
ται στο άρθρο 6 της παρούσας.

4. Οι φορείς υποχρεούνται, εντός τριμήνου από την 
λήξη της εγκεκριμένης διάρκειας της δωρεάν παραχώ-
ρησης, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Αγροτικών Υπο-
θέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης τεχνική 
έκθεση με τα αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμ-
ματος που υλοποίησαν, ασχέτως εάν αυτά κρίθηκαν επι-
τυχή ή όχι.

5. Μετά τη λήξη της διάρκειας της δωρεάν παραχώ-
ρησης της υδάτινης έκτασης, ο φορέας υποχρεούται να 
απομακρύνει όλες τις εγκαταστάσεις του και να παρα-
δώσει την έκταση στην αρχική της μορφή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 5 του 
ν. 4282/2014.

6. Καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών για ερευνητι-
κούς σκοπούς δύναται να πραγματοποιείται και σε νόμι-
μα λειτουργούσες μονάδες εντός της μισθωμένης υδά-
τινης έκτασης, σε συνεργασία με φορείς της παρ. 2 του 
άρθρου 2, μετά από αιτιολογημένο αίτημα και σχετική 
έγκριση των αρμόδιων αδειοδοτουσών αρχών (Δ/νση 
Αγροτικών Υποθέσεων και Υπηρεσίες περιβαλλοντικής 
αδειοδότησης). Η έγκριση χορηγείται αποκλειστικά για 
τους σκοπούς του ερευνητικού προγράμματος και η 
διάρκειά της είναι όση η εγκεκριμένη διάρκεια αυτού. 
Μετά τη λήξη της σχετικής έγκρισης, η μονάδα θα εξακο-
λουθήσει να λειτουργεί με τους όρους και προϋποθέσεις 
της ισχύουσας έγκρισης ίδρυσης.

Άρθρο 5 
Παραχώρηση υδάτινης έκτασης χωρίς 
αντάλλαγμα με σκοπό την δημιουργία ζωνών 
μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων

1. Το Ελληνικό Δημόσιο μπορεί να παραχωρεί χωρίς 
αντάλλαγμα τη χρήση υδάτινων εκτάσεων σε φορείς της 
παραγράφου 3 του άρθρου 2 της παρούσας, αποκλειστι-
κά για τη δημιουργία ζωνών μετεγκατάστασης ζώντων 
δίθυρων μαλακίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκά-
στοτε ισχύουσες διατάξεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας 
και τους όρους και προϋποθέσεις που θα τίθενται από 
τις αρμόδιες Κτηνιατρικές αρχές.

2. Το μέγεθος της υδάτινης έκτασης που μπορεί να 
παραχωρείται για την δημιουργία ζωνών μετεγκατάστα-
σης ζώντων δίθυρων μαλακίων, καθώς και η χρονική 
διάρκεια της παραχώρησης, καθορίζονται ανάλογα με 
τις ανάγκες που υπαγορεύουν τη δημιουργία τους.
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Άρθρο 6 
Διαδικασία για την παραχώρηση υδάτινης 
έκτασης χωρίς αντάλλαγμα

1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων 
του ν. 4282/2014 περί μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων με 
σκοπό την υδατοκαλλιέργεια και μετά από αίτηση του 
ενδιαφερόμενου φορέα, μπορεί να εγκρίνεται η χωρίς 
αντάλλαγμα παραχώρηση χρήσης θαλάσσιας ή λιμναίας 
υδάτινης έκτασης, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, 
για την εγκατάσταση μονάδας δοκιμαστικής καλλιέρ-
γειας ή για ερευνητικούς σκοπούς ή για τη δημιουργία 
ζώνης μετεγκατάστασης ζώντων δίθυρων μαλακίων.

2. Για τη δωρεάν παραχώρηση υδάτινης έκτασης σε 
φορείς των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της παρούσας και 
τη χορήγηση έγκρισης ίδρυσης μονάδας δοκιμαστικής 
καλλιέργειας ή για ερευνητικούς σκοπούς, ακολουθείται, 
κατ’ αναλογίαν, η διαδικασία του άρθρου 21 του ν. 4282/
2014. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στην αρμόδια 
Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης σχετικό αίτημα συνοδευόμενο 
από φάκελο με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 
1 και 2 του άρθρου 7 της παρούσας δικαιολογητικά. Η 
προβλεπόμενη στο άρθρο 21 του ν. 4282/2014 απόφαση 
προέγκρισης μίσθωσης αντικαθίσταται από την απόφα-
ση προέγκρισης δωρεάν παραχώρησης της παρ. 3 του 
άρθρου 3 της παρούσας.

3. Στην απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης περί έγκρισης της δωρεάν παραχώρησης της 
υδάτινης έκτασης σε φορείς των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 2 της παρούσας και χορήγησης έγκρισης 
ίδρυσης μονάδας, ορίζεται ρητά η χρονική διάρκεια της 
παραχώρησης και περιγράφονται τα προς δοκιμαστική 
καλλιέργεια είδη (κοινή και επιστημονική ονομασία) οι 
εγκαταστάσεις, η ακολουθούμενη μέθοδος και παρα-
γωγική διαδικασία, οι υποχρεώσεις του φορέα πριν και 
μετά τη λήξη του χρόνου της παραχώρησης της υδάτι-
νης έκτασης, ενώ επίσης αναφέρεται ρητά η υποχρέωση 
υποβολής των αποτελεσμάτων, τόσο της δοκιμαστικής 
καλλιέργειας όσο και των ερευνητικών προγραμμάτων.

4. Για τα αιτήματα παραχώρησης φορέων των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 2, ενημερώνεται και γνωμοδοτεί η Δι-
εύθυνση Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.

5. Στην περίπτωση εκτρεφόμενων ειδών που τελούν 
υπό ειδικό καθεστώς προστασίας από εθνική ή ενωσιακή 
νομοθεσία, ζητείται η σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης 
Υδατοκαλλιεργειών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων.

6. Στην περίπτωση που το προτεινόμενο προς δοκιμα-
στική ή ερευνητική καλλιέργεια είδος είναι ξένο ή απόν 
σε τοπικό επίπεδο, τηρούνται οι διαδικασίες που προ-
βλέπονται στην υπ’ αρ. 1333/153983/2018 (Β’ 5158) από-
φαση του ΥΠΑΑΤ, όπως ισχύει κάθε φορά, και ο φορέας 
υποχρεούται στην έκδοση της προβλεπόμενης άδειας 
για την εισαγωγή ξένου είδους, την οποία οφείλει να προ-
σκομίσει μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά του άρθρου 7, 
κατά τη διαδικασία της ανωτέρω παραγράφου 2.

7. Η δωρεάν παραχώρηση υδάτινης έκτασης στους 

φορείς της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας πραγμα-
τοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 
21 του ν. 4282/2014, με απόφαση του Συντονιστή οικείας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από συνεργασία των 
αρμόδιων για θέματα αλιείας και κτηνιατρικής υπηρε-
σιών.

Άρθρο 7 
Δικαιολογητικά για την παραχώρηση υδάτινης 
έκτασης χωρίς αντάλλαγμα

1. Στην περίπτωση φορέων των παραγράφων 1 και 2 
του άρθρου 2 της παρούσας, υποβάλλονται τα δικαιολο-
γητικά που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της υπ’ αρ. 
646/69401/27-6-2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για 
τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας» (Β’ 2284) 
εξαιρουμένων όσων δεν απαιτούνται από τον σχεδιασμό 
της εκάστοτε δοκιμαστικής καλλιέργειας ή του ερευνη-
τικού προγράμματος και δε συνάδουν με τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά αυτών.

2. Στην προβλεπόμενη τεχνικοοικονομική έκθεση 
του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 646/69401/27-6-2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης, περιγράφονται μεταξύ των άλ-
λων τα προς δοκιμαστική καλλιέργεια είδη (κοινή και 
επιστημονική ονομασία) οι εγκαταστάσεις, η εφαρμο-
ζόμενη τεχνολογία, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές και μέ-
θοδοι κ.λπ., δίδοντας έμφαση στα κριτήρια της παρ. 2 
του άρθρου 3 της παρούσας και στα χαρακτηριστικά 
εκείνα που καθιστούν την προτεινόμενη καλλιέργεια επι-
στημονικά ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη. Αντίστοιχα, 
στην περίπτωση ερευνητικής καλλιέργειας, η ανωτέρω 
τεχνικοοικονομική έκθεση θα περιλαμβάνει περιγραφή 
του αντικειμένου του εγκεκριμένου ερευνητικού προ-
γράμματος και των χαρακτηριστικών της ερευνητικής 
καλλιέργειας.

3. Οι φορείς της παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας, 
υποβάλλουν αίτηση για τη δημιουργία ζώνης μετεγκα-
τάστασης ζώντων διθύρων μαλακίων προς τη Διεύθυν-
ση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η αίτηση 
συνοδεύεται από το ισχύον καταστατικό της εταιρείας 
(ΦΕΚ δημοσίευσης ή έγγραφα γνωστοποίησης μεταβο-
λών προς το ΓΕΜΗ) και την απόφαση ορισμού του νόμι-
μου εκπροσώπου. Η αίτηση συνοδεύεται από σύντομη 
τεχνική έκθεση που θα περιγράφει το σκοπό και την ανα-
γκαιότητα της παραχώρησης, καθώς και τοπογραφικό 
διάγραμμα της αιτούμενης έκτασης.

Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων διαβιβάζει το φά-
κελο στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, για έλεγχο 
της συνδρομής των προϋποθέσεων της κείμενης κτηνι-
ατρικής νομοθεσίας.

Άρθρο 8 
Μεταβατικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος

Παραχωρήσεις χρήσης υδάτινων εκτάσεων χω-
ρίς αντάλλαγμα κατά την έννοια του άρθρου 5 του 
ν. 4282/2014, που έχουν υλοποιηθεί πριν την έκδοση 
της παρούσας και βρίσκονται ήδη σε ισχύ κατά την δημο-
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σίευση της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 
τη λήξη τους.

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, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υφυπουργοί

Περιβάλλοντος και  Αγροτικής Ανάπτυξης και
Ενέργειας Τροφίμων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. ΔΒ3H 543/815/οικ.22017 (2)
Καθορισμός τιμών αποζημίωσης για προϊόντα 

υγειονομικού υλικού και τροποποίηση των υπό 

στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22.10.2018 (Β’ 4888) 

και ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08.07.2022 (Β’ 3706) 

αποφάσεων.

  O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
ΓENΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ» 

(Α’ 31).
2. Τον ν.  4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 

Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 38).

3. Την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 «Χωρι-
κός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 241).

4. Τo άρθρο 108 του ν. 4461/2017 «Μεταρρύθμιση της 
Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων 
νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων 
του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Την παρ. 1α. του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 «Συ-
νταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση 
διατάξεων του ν.  4387/2016, μέτρα εφαρμογής των 
δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 
κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσο-
πρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-
2021 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 74).

6. Την παρ. 8β. του άρθρου 97 του ν. 4486/2017 «Με-
ταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επεί-
γουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 115).

7. Το άρθρο 87 του ν. 4600/2019 «Εκσυγχρονισμός 
και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινι-
κών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 
Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 43).

8. Την περ. 8 της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοι-
χεία 550/765/22-4-2021 απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
«Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητι-
κού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων του Εθνικού Ορ-
γανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμ-
φωνα με τα άρθρα 20 και 22 του ν. 3918/2011 (Α’ 31)» 
(Β’ 2005).

9. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31-10-2018 
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 
46846/19-06-2018 (Β’ 2315) κοινής υπουργικής από-
φασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών 
Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»” (Β’ 4898) και ιδίως τα άρθρα 
47 έως και 49.

10. Την υπό στοιχεία 484/462/18-4-2018 απόφαση 
του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Δ/νσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα 
Σχεδιασμού Παροχών, κοστολόγησης - τιμολόγησης Ια-
τροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμά-
των Ειδικής Διατροφής».

11. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22-10-2018 
απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ «Προσθήκη προϊόντων ια-
τροτεχνολογικού και υγειονομικού υλικού προς αποζη-
μίωση, καθορισμός τιμών αποζημίωσής τους και καθο-
ρισμός τιμών κατηγορίας» (Β’ 4888).

12. Την υπό στοιχεία «1. Διαχείριση και οργάνωση των 
κατηγοριών του Μητρώου Αποζημιούμενων προϊόντων 
ιατροτεχνολογικού υλικού όσον αφορά τα θεραπευτικά 
επιθέματα δερματικών βλαβών (άρθρο 49 της με υπό 
στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/01-11-2018 κοινής υπουργι-
κής απόφασης (Β’ 4898), με περιεχόμενο Ενιαίος Κανο-
νισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.”, 2. Προσθήκη 
νέων προϊόντων υγειονομικού υλικού στα αποζημιού-
μενα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός τιμών 
αποζημίωσης και 3. Τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 
ΔΒΕΗ 460/627/οικ. 17642 (Β’ 3706/2022) ως προς τον 
Πίνακα 6».

13. Την υπό στοιχεία ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/
08.07.2022 «Προσθήκη νέων προϊόντων πρόσθετης πε-
ρίθαλψης και υγειονομικού υλικού στα αποζημιούμενα 
από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προϊόντα και καθορισμός τιμών απο-
ζημίωσης, ανάκληση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η 729/1062/
οικ. 27700/20-10-2021 (Β’ 5408) απόφασης και τροπο-
ποίηση των υπ’ αρ. οικ. 40025/29-09-2017 (Β’ 3491), υπό 
στοιχεία ΔΒ4Γ/οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) και ΔΒ4Γ/
οικ. 5599/08-02-2018 (Β’ 532) αποφάσεων» (Β’ 3706).

14. Τη σχετική εισήγηση υπ’  αρ. ΔΒ3Η 469/814/
01.09.2022 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

15. Το γεγονός ότι η κατηγορία παροχών υγειονομικού 
υλικού, εντάσσεται στους κλειστούς προϋπολογισμούς 
(κλειστό όριο δαπανών) του Εθνικού Οργανισμού Παρο-
χών Υπηρεσιών Υγείας, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε 
φορά με σχετική υπουργική απόφαση και η οποιαδήποτε 
αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη των κατηγοριών 
θα επιστραφεί ως claw back και δεν θα επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει:

Α. Τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης για τα παρακά-
τω προϊόντα αναλώσιμου υγειονομικού υλικού ως εξής:
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Πίνακας 1

α/α Κατηγορία ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ EAN Επωνυμία είδους

Τιμή 
Αποζημίωσης 
Ανά Τεμάχιο 
(συμπ/νου 

ΦΠΑ)

1

Υγειονομικό Υλικό -> Αναλώσιμα 
-> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΓΧΥΣΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ -> Αναλώσιμα 

υλικά αντλίας συνεχούς έγχυσης 
φαρμάκων

1000260000038 5206116005853

ΣΕΤ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ 
ΚΑΡΦΙ PN DEHP 
FREE 0.2μ FILTER 

ΓΙΑ 2 ΣΕ 1 F

26 €

2

Υγειονομικό Υλικό -> 
Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ -> 
Αναλώσιμα υλικά αντλίας 

συνεχούς έγχυσης φαρμάκων

1000260000020 5206116003309

ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ 

LUER, PN F DEHP 
FREE

26 €

3

Υγειονομικό Υλικό -> 
Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ -> 
Αναλώσιμα υλικά αντλίας 

συνεχούς έγχυσης φαρμάκων

1000260000012 5206116007062

ΓΡΑΜΜΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ 
ΚΑΡΦΙ ΔΙΠΛΟΥ 

ΑΥΛΟΥ

26 €

4

Υγειονομικό Υλικό -> 
Αναλώσιμα -> Αναλώσιμες 

συσκευές ΧΜΘ/Άλλα αναλώσιμα 
υλικά για έγχυση ΧΜΘ

1000110000261 5206116005105

ΣΕΤ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ 

ΑΣΚΟ 100ML - 
MICREL

26 €

5

Υγειονομικό Υλικό -> 
Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

0130100001200 5206116001244
ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 

ΜΕ ΚΑΡΦΙ S 
(1ΤΕΜ)

26 €

6

Υγειονομικό Υλικό -> 
Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

0130100000913 5206116001121
Σετ καθετήρα με 
καρφί PN DEHP 

Free (1 τεμ)
26 €

7

Υγειονομικό Υλικό -> 
Αναλώσιμα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 
ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

0130100000335 5206116005693
Σετ καθετήρα 

με ασκό 200ml, 
φίλτρο 0,2μ (1τεμ)

26 €

8

Υγειονομικό Υλικό -> 
Διάφορα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΥΛΙΚΑ - ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Γ-ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (ΣΕΤ ΑΓΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΥ)

0060100000037 5206116007628

Σετ αναλώσιμου 
υλικού έγχυσης 

υποδόριας 
Γ-Σφαιρίνης - 

rHuPH20 
Παιδιατρικής 

Χρήσης (9ΜΜ)

33 €

9

Υγειονομικό Υλικό 
-> Διάφορα -> ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 

ΥΛΙΚΑ - ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ 
Γ-ΣΦΑΙΡΙΝΗΣ (ΣΕΤ ΑΓΧΥΣΗΣ 

ΦΑΡΜΑΚΟΥ)

0060100000029 5206116007611

Σετ αναλώσιμου 
υλικού έγχυσης 

υποδόριας 
Γ- Σφαιρίνης - 

rHuPH20 
Παιδιατρικής 

Χρήσης (6ΜΜ)

33 €
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Β. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3Η/οικ. 41195/22-10-2018 (Β’ 4888) απόφασης και τη διαγραφή της 
εγγραφής με α/α 139 του Πίνακα 1.

Γ. Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΒ3H 460/627/οικ.17642/08-07-2022 (Β’ 3706) απόφασης ως προς την 
εγγραφή με α/α 55 του Πίνακα 6 και την αντικατάστασή της ως εξής:

Α/Α Κατηγορία ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ ΕΑΝ Επωνυμία Είδους

Τιμή 
Αποζημίωσης 
Ανά Τεμάχιο 
(συμπ/νου 

ΦΠΑ)

55

Υγειονομικό Υλικό -> 
Επιθέματα -> ΥΔΡΟΙΝΩΔΗ/

ΑΛΓΗΝΙΚΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ, 
ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΑ -> 5x40

5677200000214 3546895064989
ΕΠΙΘΕΜΑ 

URGΟCLΕΑΝ ROPE 
5Χ40

7,32 €

Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ   
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*02046970809220008*

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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