
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/10951/0026/31.1.2011 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογη-
τικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν 
καταπτώσεις εγγυήσεων» (Β΄ 340).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56672/20.5.2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθε-
στώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ 
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξι-
ακού νόμου 4399/2016» (Β΄2142).

3 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56673/20.5.2021 υπουρ-
γικής απόφασης «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθε-
στώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” 
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄2143).

4 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40025/29.9.2017 από-
φασης (Β΄ 3491) αναφορικά με αλλαγή επωνυμί-
ας προϊόντος της υποκατηγορίας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ -> ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/84259/0026 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 2/10951/0026/31.1.2011 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός δικαιολογη-

τικών για την πληρωμή δαπανών που αφορούν 

καταπτώσεις εγγυήσεων» (Β΄ 340).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 91 και 92 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-

μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 143),

β) του ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνι-
κού Δημοσίου για τη χορήγηση δανείων και πιστώσεων 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143),

γ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυ-

ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98) και 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, Λειτουργία 
και Διαφάνεια Κυβερνητικών Οργάνων» (Α΄ 133).

2. Την υπ’ αρ. 2/18649/0025/15.5.2020 κοινή υπουρ-
γική απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής βεβαίωσης 
και διαγραφής οφειλών εγγυημένων από το Ελληνικό 
Δημόσιο» (Β΄ 2169).

3. Την υπ’ αρ. 2/478/0025/4.1.2006 υπουργική από-
φαση «Διαδικασία βεβαίωσης και διαγραφής οφειλών 
εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο» (Β΄ 16), όπως 
συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 2/8174/0025/2008 (Β΄ 308) 
όμοια.

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη 
(Β΄ 4805).

5. Το υπ’ αρ. 2/84259/0025/11.6.2021 έγγραφο της Δι-
εύθυνσης Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων 
του ΓΛΚ.

6. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 2/10951/0026/31.1.2011 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός δικαιολογητικών για 
την πληρωμή δαπανών που αφορούν καταπτώσεις εγ-
γυήσεων (Β΄ 340) ως προς το υπ’ αρ. δ δικαιολογητικό 
αυτής ως εξής:

δ) Περιληπτική κατάσταση οφειλών (χρεολυσίων και 
τόκων) από δάνεια που χορηγήθηκαν με την εγγύηση 
του ελληνικού δημοσίου, επί της οποίας πιστοποιείται 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. η βεβαίωση ως δημοσίων εσό-
δων των ποσών.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής βεβαίωσης το ανωτέρω 
δικαιολογητικό δεν απαιτείται.

2. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. 2/10951/0026/31.1.2011 
(Β΄ 340) υπουργική απόφαση. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 27 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Αριθμ. 105334 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56672/20.5.2021 

υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) Προκήρυ-

ξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότη-

τα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του 

αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β΄2142).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση 

καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύ-
σταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 117) και ιδίως των άρθρων 29 και 59-61 αυτού, όπως 
αντικαταστάθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 36 του 
ν. 4605/2019 (Α΄52).

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 26.6.2014, σ. 1-178).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 
1.7.2014, σ. 1-75).

4. Την υπ’ αρ. 129229/24.11.2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδί-
ων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων 
του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β΄ 4122).

5. Την υπ’ αρ. 108621/17.10.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρ-
θρου 2 του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της επιτροπής, 
αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση 
του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επι-
λέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου» (Β΄ 3410), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 129228/24.11.2017 
(Β΄ 4122).

6. Την υπ’ αρ. 88642/25.8.2020 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων 
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των 
μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄ 117), για 
τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο 

ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά 
επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιά-
δων (500.000) ευρώ, και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
αυτά τα επενδυτικά σχέδια» (Β΄ 3539).

7. Την υπ’ αρ. 61239/15.6.2020 κοινή υπουργική από-
φαση «Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλ-
λαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του νόμου 4399/2016» (Β΄ 2471).

8. Την υπ’ αρ. 43965/30.11.1994 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επεν-
δυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκατα-
στάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων 
στις διατάξεις του ν. 1892/1990» (Β΄ 922).

9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

11. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

12. 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).

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

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

15. Την υπό στοιχεία Υ35/22.9.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νικόλαο 
Παπαθανάση» (Β΄ 4405).

16. Την υπ’ αρ. 54570/17.5.2021 κοινή απόφαση των 
Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενι-
σχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 «Γενική Επιχει-
ρηματικότητα» και «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών 
και Μικρών Επιχειρήσεων» του έτους 2021» (Β΄ 2024).

17. Την υπό στοιχεία C(2021) 3588 final/27.5.2021 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία 
εγκρίθηκε το σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της 
Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχει-
ρήσεων του ν. 4399/2016.

18. Την υπ’ αρ. 56672/20.5.2021 υπουργική απόφα-
ση «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων 
“Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχει-
ρήσεων” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016» (Β΄ 2142).

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
1. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 

56672/20.5.2021 υπουργικής απόφασης «Πέμπτη (5η) 
Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επιχειρηματικό-
τητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του ανα-
πτυξιακού νόμου 4399/2016», αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 

σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του 
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το 
οποίο εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται 
να αποδεχτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική 
χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από 
τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από 
την ώρα αποδοχής της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό 
σχέδιο ανατίθεται εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας σε 
άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος πλη-
ρότητας διενεργείται με βάση τυποποιημένο σύστημα 
ελέγχου πληρότητας.

Κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν δίδεται η δυνατότητα 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκό-
μισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων, 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι προϋποθέσεις για 
την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως αυτό ορίζε-
ται στο Παράρτημα 1. Ειδικά τα δικαιολογητικά των περ. i 
και ii της παρ. 4 του Κεφαλαίου Γ΄ του Παραρτήματος 1 
γίνονται δεκτά εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσής τους 
συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. Η κατ’ 
εξαίρεση, ως άνω, δυνατότητα συμπλήρωσης ή διόρθω-
σης δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή 
συμπληρωματικών στοιχείων παρέχεται κατά το στάδιο 
της επανεξέτασης της πληρότητας από τον φορέα υπο-
δοχής και η υποβολή τους πραγματοποιείται εντός προ-
θεσμίας έως επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη σχετική 
ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω του ΠΣΚΕ, 
προς το φορέα του επενδυτικού σχεδίου και ανεξάρτητα 
αν έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης. 
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι περιπτώ-
σεις χρήσης ή μη της ψηφιακής υπογραφής και εσφαλ-
μένου υπολογισμού του αναλογούντος παραβόλου, για 
το οποίο απαιτείται συμπλήρωση. Σε περίπτωση που ο 
φορέας υποβάλλει διευκρινιστικά ή συμπληρωματικά 
στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη ακό-
μα και αν δεν έχει εκπνεύσει η καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον η υποβλη-
θείσα αίτηση κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα του ελέγχου 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του επενδυτικού 
σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος 
από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας 
που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή του στο Σύστη-
μα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν 
το επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για λόγους μη πληρό-
τητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας υποδοχής επα-
νεξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως προς τα σημεία 
για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο φορέας υποδοχής 
διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης, το αποτέλεσμα 

του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του 
επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή 
του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται 
περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς απορρίφθηκε η αίτηση 
για λόγους μη πληρότητας, οι οποίοι εξακολουθούν να 
υφίστανται και μετά την υποβολή των συμπληρωματικών 
ή διορθωτικών δικαιολογητικών ή και την προσκόμιση 
των διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων, εκ-
δίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον Προϊστάμενο 
του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, η οποία γνωστο-
ποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Κατά 
της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα 
ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο παράβολο κατα-
πίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Η εφαρμογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις 
υπ’ αρ. 65612/11.6.2021 «OΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗ-
ΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 4ος 
ΚΥΚΛΟΣ.» και η προθεσμία συμπλήρωσης ή διόρθωσης 
δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συ-
μπληρωματικών στοιχείων παρέχεται κατά το στάδιο της 
επανεξέτασης της πληρότητας από τον φορέα υποδοχής 
και η υποβολή τους πραγματοποιείται εντός προθεσμίας 
έως επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ενημέ-
ρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω του ΠΣΚE, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο παρόν.

Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δυ-
νατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών 
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 
στοιχείων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την 
έκδοση τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, μπο-
ρεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής 
της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επεν-
δυτικών Σχεδίων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν 
στο στάδιο της πληρότητας».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 56672/20.5.2021 
υπουργική απόφαση «Πέμπτη (5η) Προκήρυξη καθεστώ-
τος ενισχύσεων “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και 
Μικρών Επιχειρήσεων” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Άρθρο 2
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, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
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Αριθμ. 105339 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 56673/20.5.2021 

υπουργικής απόφασης «Έβδομη (7η) Προκήρυξη 

καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικό-

τητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» (Β΄ 2143).

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση 

καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την 
περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύ-
σταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 117) και ιδίως τα άρθρα 29 και 37-41 αυτού.

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 26.6.2014, σ. 1-178).

3. Τον Κανονισμό (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 συμβιβάσιμων με 
την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού (EE L 193 της 
1.7.2014, σ. 1-75).

4. Την υπ’ αρ. 129229/24.11.2017 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδί-
ων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των 
πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), 
που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα ενισχύσεων 
του ν. 4399/2016 και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού» (Β΄ 4122), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3666/14.1.2019 (Β΄ 132) 
και ισχύει.

5. Την υπ’ αρ. 108621/17.10.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών και περιορισμών για την υπαγωγή σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117), επεν-
δυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών 
προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο σημείο 10 του άρ-
θρου 2 του Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 651/2014 της επιτροπής, απο-
κλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του 
επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με βάση τις επιλέξιμες 
δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου» (Β΄ 3410), όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 129228/24.11.2017 (Β΄ 4122).

6. Την υπ’ αρ. 88642/25.8.2020 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων 
του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των μι-
κρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και των 
μεγάλων επιχειρήσεων, που μπορούν να υπαχθούν σε 
καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄ 117), για 
τα οποία το αιτούμενο ποσό ενίσχυσης σε ακαθάριστο 

ισοδύναμο επιχορήγησης ανά επενδυτικό σχέδιο και ανά 
επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιά-
δων (500.000) ευρώ, και των προδιαγραφών, πρόσθετων 
όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε 
σχετικού θέματος για την παροχή των ενισχύσεων σε 
αυτά τα επενδυτικά σχέδια» (Β΄ 3539).

7. Την υπ’ αρ. 61239/15.6.2020 «Εφαρμογή της ενί-
σχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 4399/2016» 
(Β΄ 2471), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 69301/2020 
(Β΄ 2885) κοινή υπουργική απόφαση.

8. Την υπ’ αρ. 43965/30.11.1994 κοινή υπουργική από-
φαση «Καθορισμός του είδους και της έκτασης των επεν-
δυτικών έργων που περιλαμβάνονται στις επενδύσεις 
εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής των εγκατα-
στάσεων και εξοπλισμού των ξενοδοχειακών μονάδων 
στις διατάξεις του ν. 1892/1990» (Β΄ 922).

9. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

11. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

12. 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).

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

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

15. Την υπό στοιχεία Υ35/22.9.2021 απόφαση του 
Πρωθυπουργού (Β΄ 4405) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νι-
κόλαο Παπαθανάση».

16. Την υπ’ αρ. 54570/17.5.2021 κοινή απόφαση των 
Αναπληρωτών Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων και Οικονομικών και του Υφυπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος 
ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται 
στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 
4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα” και “Επιχειρημα-
τικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του 
έτους 2021» (B΄ 2024).

17. Την υπό στοιχεία C(2018)4206/6.7.2018 απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το 
σχέδιο αξιολόγησης του καθεστώτος της Γενικής Επιχει-
ρηματικότητας του ν. 4399/2016.

18. Την υπ’ αρ. 56673/20.5.2021 υπουργική απόφαση 
«Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενι-
κή Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» 
(Β΄ 2143).
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19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 της υπ’ αρ. 

56673/20.5.2021 (Β΄ 2143) υπουργικής απόφασης «Έβδο-
μη (7η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική 
Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016», 
αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των 

σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του Εθνι-
κού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το οποίο 
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών υποχρεούται να αποδε-
χτεί ή να απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική χρέωση. Το 
αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από τον αξιολογη-
τή στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από την ώρα αποδο-
χής της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται 
εκ νέου προς έλεγχο πληρότητας σε άλλον αξιολογητή με 
την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος πληρότητας διενεργείται 
με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας. 
Κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν δίδεται η δυνατότητα 
συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκό-
μισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών στοιχείων 
πλην των περιπτώσεων στις οποίες οι προϋποθέσεις για 
την έκδοση των οικείων δικαιολογητικών συνέτρεχαν 
κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, όπως αυτό ορί-
ζονται στο Παράρτημα 1. Ειδικά τα δικαιολογητικά των 
περ. i και ii της παρ. 4 του Κεφαλαίου Γ΄ του Παραρτήμα-
τος 1 γίνονται δεκτά εφόσον οι προϋποθέσεις έκδοσης 
τους συνέτρεχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης. 
Η κατ’ εξαίρεσιν, ως άνω, δυνατότητα συμπλήρωσης ή 
διόρθωσης δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινι-
στικών ή συμπληρωματικών στοιχείων παρέχεται κατά 
το στάδιο της επανεξέτασης της πληρότητας από τον 
φορέα υποδοχής και η υποβολή τους πραγματοποιείται 
εντός προθεσμίας έως επτά (7) εργάσιμων ημερών από 
τη σχετική ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω 
του ΠΣΚΕ, προς το φορέα του επενδυτικού σχεδίου και 
ανεξάρτητα αν έχει προηγηθεί η έκδοση σχετικής διοικη-
τικής πράξης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και 
οι περιπτώσεις χρήσης ή μη της ψηφιακής υπογραφής 
και εσφαλμένου υπολογισμού του αναλογούντος παρα-
βόλου, για το οποίο απαιτείται συμπλήρωση. Σε περίπτω-
ση που ο φορέας υποβάλει διευκρινιστικά ή συμπλη-
ρωματικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται 
υπόψη ακόμα και αν δεν έχει εκπνεύσει η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον 
η υποβληθείσα αίτηση κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα 
του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του 
επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού 
μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή 
του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται 
περαιτέρω. Εάν το επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για 
λόγους μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας 
υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως 
προς τα σημεία για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο 

φορέας υποδοχής διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης, 
το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται 
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος 
κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το επενδυτικό 
σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς 
απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη πληρότητας, οι 
οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται και μετά την υπο-
βολή των συμπληρωματικών ή διορθωτικών δικαιολο-
γητικών ή και την προσκόμιση των διευκρινιστικών ή 
συμπληρωματικών στοιχείων, εκδίδεται σχετική διοικητι-
κή πράξη από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος 
της υπηρεσίας, η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος. Κατά της απορριπτικής πράξης 
δεν προβλέπεται το δικαίωμα ένστασης του όρθρου 15, 
το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.

Η εφαρμογή των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις 
υπ’ αρ. 65612/11.6.2021 «OΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΗ-
ΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙ-
ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 6ος ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 4ος 
ΚΥΚΛΟΣ.» και η προθεσμία συμπλήρωσης ή διόρθωσης 
δικαιολογητικών ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συ-
μπληρωματικών στοιχείων παρέχεται κατά το στάδιο της 
επανεξέτασης της πληρότητας από τον φορέα υποδοχής 
και η υποβολή τους πραγματοποιείται εντός προθεσμίας 
έως επτά (7) εργάσιμων ημερών από τη σχετική ενημέ-
ρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέσω του ΠΣΚE, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στο παρόν.

Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο δυ-
νατότητα συμπλήρωσης ή διόρθωσης δικαιολογητικών 
ή προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών 
στοιχείων, εφόσον συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την 
έκδοση τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, μπο-
ρεί να αξιοποιείται και κατά το στάδιο της παραλαβής 
της αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης Επεν-
δυτικών Σχεδίων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, υπό 
την προϋπόθεση ότι τα δικαιολογητικά αυτά αφορούν 
στο στάδιο της πληρότητας».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 56673/20.5.2021 
υπουργική απόφαση «Έβδομη (7η) Προκήρυξη καθε-
στώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του 
αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

Άρθρο 2
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, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
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Αριθμ. ΔΒ3Η 637/972/οικ.25194 (4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 40025/29.9.2017 από-

φασης (Β΄ 3491) αναφορικά με αλλαγή επωνυμί-

ας προϊόντος της υποκατηγορίας «ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ-

ΚΟ ΥΛΙΚΟ -> ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ».

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

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) του ν. 3918/2011 «Περί συστάσεως του ΕΟΠΥΥ» 

(Α΄ 31),
β) του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγεί-

ας, αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 38),

γ) της παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016  «Χωρι-
κός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 241),

δ) του άρθρου 108 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38),
ε) της παρ. 1α. του άρθρου 95 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74),
στ) της παρ. 8β. του άρθρου 97 του ν.  4486/2017 

(Α΄ 115),
ζ) του άρθρου 87 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43).
2) Την υπ’ αρ.  550/765/22.4.2021 απόφαση του Δ.Σ. 

του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Μεταβίβαση και ανάθεση αρμοδιοτήτων 
του Διοικητικού Συμβουλίου προς τον Διοικητή, τους 
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύν-
σεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 22 του 
ν. 3918/2011 (Α΄ 31)» (Β΄ 2005).

3) Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/31.10.2018 
“Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ.
ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.6.2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής 
απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παρο-
χών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)»” (Β΄ 4898).

4) Την υπ’ αρ. 484/462/18.4.2018 απόφαση του Δ.Σ. 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., «Κατανομή αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης 
Στρατηγικού Σχεδιασμού περαιτέρω, με το νέο τμήμα 
Σχεδιασμού Παροχών, Κοστολόγησης - Τιμολόγησης Ια-
τροτεχνολογικού, Υγειονομικού Υλικού και Σκευασμά-
των Ειδικής Διατροφής».

5) Την παρ. Δ5 της υπό στοιχεία 1201/708/17.9.2020 
απόφασης με θέμα «Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδι-
κασιών Εισαγωγής / Καταχώρισης / Διαχείρισης προϊό-
ντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων 
Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ’ αρ. 1013/694/
23.7.2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β΄ 3727)», (Β΄ 4043).

6) Την υπό στοιχεία οικ.40025/29.9.2017 απόφαση 
με θέμα «Καθορισμός τιμών αποζημίωσης αναλώσιμου 
υγειονομικού υλικού» (Β΄ 3491).

7) Τη σχετική εισήγηση υπό στοιχεία ΔΒ3Η 585/947/
27.9.2021 της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

8) Το γεγονός ότι η κατηγορία παροχής «Υγειονομικό 
Υλικό -> Καθετήρες» εντάσσεται στους κλειστούς προ-
ϋπολογισμούς (κλειστό όριο δαπανών) των συμβεβλη-
μένων ιδιωτών παρόχων υγείας όπως αυτό προσδιορί-
ζεται κάθε φορά με σχετική Υπουργική Απόφαση και η 
οποιαδήποτε αύξηση στην προκαλούμενη δαπάνη της 
κατηγορίας θα επιστραφεί ως claw back και δεν θα επι-
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αποφασίζει:

Την τροποποίηση της εγγραφής με α/α 198 του Πίνακα 
“ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ” της υπ’ αρ. οικ.40025/
29.9.2017 απόφασης (Β΄ 3491), ως εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΑΝ ΑΜΑ ΕΟΠΥΥ

ΤΙΜΗ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Conveen Standard 
ουροσυλλέκτης combi 

1500ml-90εκ. 

Υγειονομικό Υλικό -> 
Καθετήρες -> ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 

ΚΛΙΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 
5701780024211 5724200000016 1,56 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ
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*02044972909210008*

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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