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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Αυγούστου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Πατρών.

2

Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι
σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του
Συμβουλίου» (Β 430).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ. 146/200/117401/Z2
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 258 Α΄),
β. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για
την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98 Α΄),
γ. του π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 181 Α΄), όπως ισχύει,
δ. του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων……. Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ 114 Α΄),
ε. του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Την αριθμ. 287/2539/3.2.2016 πράξη του Πρύτανη

Αρ. Φύλλου 2822

του Πανεπιστημίου Πατρών, για τη μονιμοποίηση της
Παναγιώτας-Ελευθερίας Χριστοπούλου στη βαθμίδα του
Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό Μέρος του Φάσματος στη Μεσοαστρική Ύλη και τους Ενεργούς Γαλαξίες
(AGN)» (ΦΕΚ Γ΄ 201/7.3.2016).
3. Την αρ. πρωτ. 485/12.5.17 αίτηση της Καθηγήτριας
Παναγιώτας-Ελευθερίας Χριστοπούλου για τη μεταβολή
του γνωστικού της αντικειμένου,
4. Την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών (αρ. συν.
14/15.5.2017) του Πανεπιστημίου Πατρών, η οποία
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου της
ως άνω Καθηγήτριας, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του
Τομέα Θεωρητικής και Μαθηματικής Φυσικής, Αστρονομίας και Αστροφυσικής.
5. Το αριθ. πρωτ. 1892/15199/31.5.2017 έγγραφο της
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών, που αφορά
στην μεταβολή γνωστικού αντικειμένου της Καθηγήτριας Παναγιώτας-Ελευθερίας Χριστοπούλου.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
της Παναγιώτας-Ελευθερίας Χριστοπούλου του Νικολάου, Επίκουρης Καθηγήτριας , του Τμήματος Φυσικής της
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών,
από «Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο Οπτικό Μέρος
του Φάσματος στη Μεσοαστρική Ύλη και τους Ενεργούς
Γαλαξίες (AGN)», σε «Παρατηρησιακή Αστροφυσική στο
Οπτικό Μέρος του Φάσματος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 11 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Αριθμ. 2537/84963
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 1178/27361/10-03-2015
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της
ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013
του Συμβουλίου» (Β 430).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1. α) της παρ.2 του αρ.62 του νόμου 4235/2014 (A’
32) «Διοικητικά 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 Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων»,
β) των άρθρων 13 έως και 29 του ν. 2637/1998 (A
΄200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν
με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (Α’ 154), το άρθρο 24
του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 του
ν. 3147/2003 (Α’135),
γ) της με αριθμ. 262385/21/4/2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 509) «Εφαρμογή του καθεστώτος της
πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά
μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του
κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του άρθρου 1 παραγ. 1,2 και 3 του ν. 1338/1983
«Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/Α/83) όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του νόμου 1440/1984
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού ΕYΡΑΤΟΜ»
(ΦΕΚ 70Α) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 «Για τον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 101/Α/1990),
ε) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α΄/98),
στ) του άρθρου 34 της υπ’ αριθμ. 104/7056/21/1/2015
ΥΑ (ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015) «Εθνικές επιλογές, διοικητικά
μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.
(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου»,
ζ) το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των
Υπουργείων … .Ανάπτυξης και Τουρισμού»,
η) την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο
Κόκκαλη» (Β΄3903/5.12.2016),

Τεύχος Β’ 2822/11.08.2017

θ) το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τους Κανονισμούς (Ε.Ε.):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (Ε.Κ.)
αριθ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009
του Συμβουλίου»,
β) 1306/2013 του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της
κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ.
2799/98, (Ε.Κ.) αριθ. 814/2000, (Ε.Κ.) αριθ. 1290/2005 και
(Ε.Κ.) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου»,
γ) 639/2014 της Επιτροπής του κατ’ εξουσιοδότηση
κανονισμού «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (Ε.Ε.)
αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης
στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και για την
τροποποίηση του παραρτήματος X του εν λόγω κανονισμού»,
δ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του
κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους
όρους απόρριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και
τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες
ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την
πολλαπλή συμμόρφωση»,
ε) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής» και
στ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1306/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή
συμμόρφωση.
3. Την αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του
Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής καλλιεργητικής ενίσχυσης για το βαμβάκι σε εκτέλεση του Κανονισμού (Ε.Ε.) 1307/2013 του
Συμβουλίου» (Β 430), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ 59599/11-7-02017 εισήγηση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5. Την υπ’ αριθμ 30327/1-8-2017 εισήγηση του ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ
6. Την εισήγηση της Δ/νσης Συστημάτων Καλλιέργειας.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τεύχος Β’ 2822/11.08.2017

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 1178/27361/10-03-2015 απόφαση του
Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
τροποποιείται ως εξής:
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα
από τον παραγωγό ποσότητα έχει ποσοστό ξένων υλών
μεγαλύτερο του 10%, η εν λόγω ποσότητα δεν θα προσμετράται για τον υπολογισμό της ελάχιστης στρεμματικής απόδοσης του παραγωγού.»
2. Στο άρθρο 7 πραγματοποιούνται τροποποιήσεις και
συμπληρώσεις ως εξής:
Α) Στο τέλος της παραγράφου 1 προστίθεται νέα παράγραφος ως εξής:
«Αρμόδιος φορέας για την ανάλυση της περιεκτικότητας σε ξένες ύλες των ποσοτήτων βάμβακος που
παραδίδονται στα εκκοκκιστήρια, ορίζεται το Εθνικό
Κέντρο Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης και Τυποποίησης Βάμβακος (Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β.) του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα
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αποτελέσματα αυτών των ελέγχων θα διαβιβάζονται
στον ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο έως 15 Φεβρουαρίου του
έτους που έπεται του έτους καλλιέργειας.»
Β) Η παράγραφος 2β αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και αφορούν διοικητικούς ελέγχους οι οποίοι διεξάγονται στο 10% των
εκκοκκιστικών επιχειρήσεων στο τέλος της εκκοκκιστικής περιόδου για την εξακρίβωση και επαλήθευση των
στοιχείων παραδόσεων σε ποσοστό τουλάχιστον 1% επί
του συνόλου των παραγωγών που παρέδωσαν σύσπορο
βαμβάκι ανά εκκοκκιστική επιχείρηση. Κατά τη διεξαγωγή
των εν λόγω ελέγχων γίνεται και δειγματοληπτικός έλεγχος τήρησης των προδιαγραφών σήμανσης - ταυτότητας
δεμάτων εκκοκκισμένου βάμβακος του άρθρου 6 παρ. 7
της παρούσας απόφασης. Καθ όλη τη διάρκεια της εκκοκκιστικής περιόδου γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος,
σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Κ.Π.Ε.Τ.Τ.Β, σε ποσοστό τουλάχιστον 0,5% των παραδιδόμενων, στα εκκοκκιστήρια,
παρτίδων συσπόρου βάμβακος ώστε να διαπιστωθεί η
περιεκτικότητα τους σε ξένες ύλες σύμφωνα με το άρθρο
3 παράγραφος 2 της παρούσας απόφασης.»
3. Το υπόδειγμα Ι αντικαθίσταται ως εξής:

«(ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǿ)
ȈȊȂǺǹȈǾ ǹīȅȇǹȆȁǾȈǿǹȈ ȈȊȈȆȅȇȅȊ ǺǹȂǺǹȀǿȅȊ ǼȈȅǻǼǿǹȈ………Ȁǹǿ ǼȃȉȅȁǾ,
ǼǿȈȆȇǹȄǾȈ ǼǿȈĭȅȇǹȈ, ȆȇȅȈ ȉǾ ǻ.ȅ.Ǻ.

ȈȒȝİȡĮ ĲȘȞ ……………………………. ȠȚ ȣʌȠȖȡȐĳȠȞĲİȢ:
Į)
……………….…………………………….., țȐĲȠȚțȠȢ …………….………………., ȠįȩȢ
…………………………………., ĮȡȚșȝ.………….... İțʌȡȠıȦʌȫȞĲĮȢ ĲȘȞ İțțȠțțȚıĲȚțȒ
İʌȚȤİȓȡȘıȘ
:……………………………………………………. ʌȠȣ ȑȤİȚ ȑįȡĮ ıĲ…...
…………………………… ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ. ……………… ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȠȢ ıĲȠ İȟȒȢ ĮȖȠȡĮıĲȒȢ țĮȚ
ȕ) ȅ/Ǿ ………………………………………………………….…………………… ,țȐĲȠȚțȠȢ
………………………………….………….. ȝİ ǹ.ĭ.Ȃ .……..……………
ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ıȣıʌȩȡȠȣ ȕȐȝȕĮțȠȢ, ĮʌȠțĮȜȠȪȝİȞȠȢ ıĲȠ İȟȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, ıȣȝĳȦȞȒıĮȝİ țĮȚ
ĮʌȠįİȤĲȒțĮȝİ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ ĲĮ İȟȒȢ:
1.
ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ȞĮ ʌĮȡĮįȫıİȚ ıĲȠȞ ĮȖȠȡĮıĲȒ ĲȘȞ ʌȠıȩĲȘĲĮ ĲȦȞ ……………..
țȚȜȫȞ ıȣıʌȩȡȠȣ ȕȐȝȕĮțȠȢ, ʌȡȠȧȩȞ ʌȡȠİȡȤȩȝİȞȠ Įʌȩ ıȣȖțȠȝȚıșİȓıĮ ȑțĲĮıȘ …….……….
ıĲȡİȝȝȐĲȦȞ ʌȠȣ țĮȜȜȚȑȡȖȘıİ țĮȚ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ įȒȜȦıİ ıĲȠ ȅȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠ ȈȪıĲȘȝĮ (ȅ.Ȉ.)
ĲȡȑȤȠȞĲȠȢ ȑĲȠȣȢ.
2.
ȅ ĮȖȠȡĮıĲȒȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ʌĮȡĮȜȐȕİȚ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȠıȩĲȘĲĮ țĮȚ
ȞĮ ĲȘȞ ĮȖȠȡȐıİȚ ıĲȘȞ ĲȚȝȒ ʌȠȣ șĮ ıȣȝĳȦȞİȓĲĮȚ ȖȚĮ ʌĮȡȐįȠıȘ ıĲȘ ȖİȦȡȖȚțȒ İțȝİĲȐȜȜİȣıȘ, Ș
ȠʌȠȓĮ țĮȚ ĮȞĮĳȑȡİĲĮȚ ıĲȠ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȘȝİȓȠ 8 țĮȚ ĮȞĲȚıĲȠȚȤİȓ ıĲȘȞ ĲȣʌȚțȒ ʌȠȚȩĲȘĲĮ,
ʌȡȠıĮȡȝȩȗİĲĮȚ įİ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ĲİȜȚțȒ ʌĮȡĮįȚįȩȝİȞȘ ʌȠȚȩĲȘĲĮ (ıȘȝİȓĮ 10 & 11).
3.
Ǿ ĲȣʌȚțȒ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİĲĮȚ Įʌȩ ĲȡȓĮ ıĲȠȚȤİȓĮ:
Į) įȚĮĲȒȡȘıȘ ȜİȣțȠȪ ȤȡȫȝĮĲȠȢ, İȟĮȚĲȓĮȢ ȝȘ ȕȡȠȤȩʌĲȦıȘȢ ʌȡȚȞ ĲȘ ıȣȖțȠȝȚįȒ (ʌȡȠȕȡȠȤȚțȩ),
ȕ) ʌİȡȚİțĲȚțȩĲȘĲĮ ıİ ȟȑȞİȢ ȪȜİȢ ȩȤȚ ȐȞȦ ĲȠȣ 7% țĮȚ Ȗ) ȣȖȡĮıȓĮ ȩȤȚ ȝİȖĮȜȪĲİȡȘ Įʌȩ 15%.
4.
ȈĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ĲȠȣ ıȣıʌȩȡȠȣ ȕȐȝȕĮțȠȢ Įʌȩ ĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ıĲȘ șȪȡĮ ĲȠȣ
İțțȠțțȚıĲȘȡȓȠȣ ĳȠȡĲȦȝȑȞȠ ıİ ȝİĲĮĳȠȡȚțȩ ȝȑıȠ, ıȣȝĳȦȞİȓĲĮȚ İʌȓ ʌȜȑȠȞ Ș ʌȜȘȡȦȝȒ …………….
țĮĲȐ țȚȜȩ.
5.
ȅȚ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ ĮȣĲȒȢ ĲȘȢ ĲȚȝȒȢ ĮĳȠȡȠȪȞ ĲȚȢ ĮʌȠțȜȓıİȚȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ ĲȣʌȚțȒȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ĲȘȢ ʌȠȚȩĲȘĲĮȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮįȚįȩȝİȞȠȣ ȕĮȝȕĮțȚȠȪ. Ǿ ĲȚȝȒ ĮȖȠȡĮʌȦȜȘıȓĮȢ İȓȞĮȚ İȞįİȚțĲȚțȒ țĮȚ șĮ
ĮȣȟȠȝİȚȫȞİĲĮȚ ȝİ ȕȐıȘ ĲȘȞ ʌȠȚȩĲȘĲĮ ıȣıʌȩȡȠȣ ȕȐȝȕĮțȠȢ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡĮįȠșİȓ. Ǿ ʌȠȚȩĲȘĲĮ
ıȣȝĳȦȞİȓĲĮȚ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ȝİĲĮȟȪ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ țĮȚ ĮȖȠȡĮıĲȒ.
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6.
ȉĮ ĮȖȡȠĲİȝȐȤȚĮ, Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȖțȠȝȓıșȘțİ ĲȠ ıȪıʌȠȡȠ ȕĮȝȕȐțȚ țĮȚ įȘȜȫșȘțĮȞ ıĲȠ
ȅ.Ȉ.ǻ .Ǽ.
7.
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡȐįȠıȘȢ
8.
ȆȠıȩĲȘĲĮ ıȣıʌȩȡȠȣ ȕȐȝȕĮțȠȢ ʌȡȠȢ ʌĮȡȐįȠıȘ
(țȚȜȐ):
9.
ȈȣȝĳȦȞȘșİȓıĮ ĲȚȝȒ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȣʌȚțȒ ʌȠȚȩĲȘĲĮ (ıİ
€/țȚȜȩ):
10.
ȆȠıȩĲȘĲĮ ʌȠȣ ĲİȜȚțȐ ʌĮȡĮįȩșȘțİ (țȚȜȐ):
11.
ǻȚĮĳȠȡȐ ĲȚȝȒȢ ȜȩȖȦ ʌȠȚȠĲȚțȫȞ ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ ıȣȞ(+)
(ıİ €/ țȚȜȩ):
ȝİȓȠȞ(-)
12.
ǻȚĮĳȠȡȐ ĲȚȝȒȢ ȜȩȖȦ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıİ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȘ ıȣȞ (+)
įȚĮȤİȓȡȚıȘ (ıİ €/țȚȜȩ):
13.

ȉİȜȚțȒ ıȣȝĳȦȞȘșİȓıĮ ʌȜȘȡȦĲȑĮ ĲȚȝȒ (ıİ €/țȚȜȩ):

14.
ǼʌȚȕİȕĮȚȫșȘțİ Ș ȪʌĮȡȟȘ ĲȘȢ ǼȞȚĮȓĮȢ ǹȓĲȘıȘȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ.
15.
Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȜȘȡȦĲȑĮ ĲȚȝȒ șĮ țĮĲĮȕȜȘșİȓ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȖȠȡĮıĲȒ ıĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ ȝİ ȑțįȠıȘ
ĮȞĲȚıĲȠȓȤȠȣ ĲȚȝȠȜȠȖȓȠȣ ĮȖȠȡȐȢ – ʌȫȜȘıȘȢ țĮȚ ȐȝİıȘȢ ʌȓıĲȦıȘȢ ıĲȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ
ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ……………………………………, İȞĲȩȢ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝİȡȫȞ ĲȠ ĮȡȖȩĲİȡȠ Įʌȩ
ȘȝȑȡĮ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ıĲȠ İțțȠțțȚıĲȒȡȚȠ. ȂİĲȐ ĲȘȞ ʌĮȡȑȜİȣıȘ ĲȦȞ ĲȡȚȐȞĲĮ (30) ȘȝİȡȫȞ țĮȚ İĳȩıȠȞ
įİȞ ʌȜȘȡȦșİȓ Ș ȐȞȦ ĲİȜȚțȒ ıȣȝĳȦȞȘȝȑȞȘ ĲȚȝȒ, Ƞ ĮȖȠȡĮıĲȒȢ țĮșȓıĲĮĲĮȚ ȣʌİȡȒȝİȡȠȢ țĮȚ ȠĳİȓȜİȚ
ȞĮ țĮĲĮȕȐȜȜİȚ ıĲȠȞ ʌĮȡĮȖȦȖȩ, ȤȦȡȓȢ ȑȖȖȡĮĳȘ ȩȤȜȘıȘ, ĲȠȣȢ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞĲİȢ ĲȩțȠȣȢ ȖȚĮ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ
ʌȑȡĮȞ ĲȦȞ 30 ȘȝİȡȫȞ țĮȚ ȝȑȤȡȚ ĲȘȞ İȟȩĳȜȘıȘ, ȝİ İʌȚĲȩțȚȠ ʌȠȣ ȚıȤȪİȚ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĮȣĲȒ ıĲȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞĲȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ.
16. Ǿ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȘ İțțȠțțȚıĲȚțȒ İʌȚȤİȓȡȘıȘ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȝȑȜȠȢ ĲȘȢ ǻȅǺ, įȘȜȫȞİȚ ȩĲȚ șĮ
țĮĲĮșȑıİȚ Įʌ’ İȣșİȓĮȢ ıĲȠȞ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ………………………………………………….
ĲȘȢ ǻȅǺ, ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ……………………………………….ĲȘȞ İĲȒıȚĮ İȚıĳȠȡȐ ĲȘȢ, ĲȦȞ
…….Ǽȣȡȫ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ ĲȘȢ ǻȅǺ.
17. ȅ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ, İĳȩıȠȞ İȓȞĮȚ ȝȑȜȠȢ ĲȘȢ ǻȅǺ įȘȜȫȞİȚ ȩĲȚ Ș İĲȒıȚĮ İȚıĳȠȡȐ ĲȠȣ
ʌȡȠȢ ĲȘȞ ǻȅǺ, ĲȦȞ …… Ǽȣȡȫ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ țĮĲĮıĲĮĲȚțȩ ĲȘȢ ǻȅǺ șĮ ʌĮȡĮțȡĮĲȘșİȓ Įʌȩ ĲȘ
įȚțĮȚȠȪȝİȞȘ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȒȢ ĲȠȣ, ʌȠȣ șĮ ʌȚıĲȦșİȓ ıĲȠȞ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
ʌȠȣ ȑȤİȚ įȘȜȦșİȓ ıĲȘȞ İȞȚĮȓĮ ĮȓĲȘıȘ İȞȓıȤȣıȘȢ țĮȚ șĮ țĮĲĮĲİșİȓ ıĲȠȞ ĲȡĮʌİȗȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
………………………………………ĲȘȢ ǻȅǺ ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ………………...........
ȆȡȠȢ ĲȠ ıțȠʌȩ ĮȣĲȩ ʌĮȡȑȤİȚ ĲȘȞ ȡȘĲȒ İȞĲȠȜȒ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȒ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȘ ǻȅǺ ȞĮ İȚıʌȡȐĲĲİȚ
ĲȘȞ ȠĳİȚȜȩȝİȞȘ İȚıĳȠȡȐ ĲȠȣ ȝİ ȤȡȑȦıȘ ĲȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ĲȠȣ ȝİ ǿǺǹȃ
………………………………………………………………………….ʌȠȣ ĲȘȡİȓ ıĲȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ
……………………………, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ İțĲİȜİȓĲĮȚ İȞĲȩȢ ȝȓĮȢ İȡȖȐıȚȝȘȢ ȘȝȑȡĮȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ
ĲȘȢ ʌȡȠıĮȪȟȘıȘȢ ĲȘȢ İȚįȚțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ȕȐȝȕĮțȠȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İȞĲȠȜȒ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ, ȚıȤȪİȚ țĮȚ ıĲȚȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ
223 țĮȚ 726 ǹ.Ȁ., șĮ ʌȐȥİȚ įİ ȞĮ ȚıȤȪİȚ ĲȘȞ İʌȩȝİȞȘ İȡȖȐıȚȝȘ ȘȝȑȡĮ Įʌȩ ĲȘȞ ȑȖȖȡĮĳȘ
țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ĮȞȐțȜȘıȒȢ ĲȘȢ ʌȡȠȢ ĲȘ ǻȅǺ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩĲȚ Ș İȞĲȠȜȒ įİȞ ȑȤİȚ
İțĲİȜİıșİȓ ȠȜȚțȫȢ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ.
ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ İȞȘȝİȡȫșȘțİ ȩĲȚ, ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
İȞĲȠȜȒȢ ĲȠȣ, ȚıȤȪȠȣȞ ĲĮ İȚįȚțȩĲİȡĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠȣȢ īİȞȚțȠȪȢ ȈȣȞĮȜȜĮțĲȚțȠȪȢ ǵȡȠȣȢ țĮȚ ĲȘ
ȈȪȝȕĮıȘȢ ȆĮȡȠȤȒȢ ȊʌȘȡİıȚȫȞ ȆȜȘȡȦȝȫȞ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ ıĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĲȘȡİȓĲĮȚ Ƞ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȢ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ ĲȠȣ.
ǼʌȓıȘȢ įȘȜȫȞİȚ ȣʌİȪșȣȞĮ ȩĲȚ, ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ ȖȚĮ ĲȠ ıțȠʌȩ İțĲȑȜİıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ İȞĲȠȜȒȢ
İȓıʌȡĮȟȘȢ ĲȦȞ İĲȒıȚȦȞ İȚıĳȠȡȫȞ ĲȠȣ ʌȡȠȢ ĲȘ ǻȅǺ, İȓȞĮȚ ıȪȝĳȦȞȠȢ, ȝİ ĲȠȞ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĮıĳĮȜȒ
ĲȡȩʌȠ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ, ĳȪȜĮȟȘȢ țĮȚ ȖİȞȚțȩĲİȡȘȢ ȤȡȒıȘȢ, ĲȩıȠ ĲȠȣ ʌĮȡȩȞĲȠȢ İȖȖȡȐĳȠȣ, ȩıȠ țĮȚ ĲȦȞ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȫȞ ĮȡȤİȓȦȞ ʌȠȣ șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ țĮȚ İȝʌİȡȚȑȤȠȣȞ ĲĮ ʌȡȠĮȞĮĳİȡȩȝİȞĮ ĮĲȠȝȚțȐ țĮȚ
ȜȠȚʌȐ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ ĲȠȞ ĮĳȠȡȠȪȞ, țĮȚ ȩĲȚ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ țĮȚ ıȣȞĮȚȞİȓ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ ıĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ
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țȐșİ ıȤİĲȚțȒȢ ıȣȝĳȦȞȓĮȢ įȚĮȕȓȕĮıȒȢ ĲȠȣȢ ȝİĲĮȟȪ ĲȘȢ ǻȅǺ țĮȚ ĲȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ĲȦȞ
ȐȜȜȦȞ ıȣȝʌȡĮĲĲȩȞĲȦȞ ĭȠȡȑȦȞ țĮȚ ȊʌȘȡİıȚȫȞ (ȊȆǹǹȉ, ȅȆǼȀǼȆǼ țȜʌ). ȅ ʌĮȡĮȖȦȖȩȢ įȘȜȫȞİȚ
ĲȑȜȠȢ ȩĲȚ İȞȘȝİȡȫșȘțİ ȩĲȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȦȞ ȐȡșȡȦȞ 12 țĮȚ 13 ĲȠȣ ȃ. 2472/1997, ȑȤİȚ
įȚțĮȓȦȝĮ ʌȡȩıȕĮıȘȢ țĮȚ ĮȞĲȓȡȡȘıȘȢ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲĮ ʌȡȠıȦʌȚțȐ įİįȠȝȑȞĮ ʌȠȣ ĲȠȞ ĮĳȠȡȠȪȞ țĮȚ
ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĮȞĲȚțİȓȝİȞȠ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ.
18.
Ȣ ĮȡȝȩįȚĮ įȚțĮıĲȒȡȚĮ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȓȜȣıȘ țĮȚ İțįȓțĮıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ įȚĮĳȠȡȐȢ Ȓ įȚȑȞİȟȘȢ
ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Ȓ ĮʌȠȡȡȑİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İțĲȑȜİıȘ țĮȚ İĳĮȡȝȠȖȒ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ ĮȣĲȒȢ,
ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ĲĮ įȚțĮıĲȒȡȚĮ ĲȘȢ ʌİȡȚȠȤȒȢ ĲȠȣ ʌĮȡĮȖȦȖȠȪ.
ǵȜȠȚ ȠȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȠȚ șİȦȡȠȪȞĲĮȚ ȠȣıȚȫįİȚȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦĲȚțȠȓ.
īȚĮ ĮʌȩįİȚȟȘ ȩȜȦȞ ĲȦȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȩȡȦȞ ıȣȞĲȐȤșȘțİ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ıȪȝȕĮıȘ, Ș ȠʌȠȓĮ ĮĳȠȪ
ĮȞĮȖȞȫıșȘțİ țĮȚ ȕİȕĮȚȫșȘțİ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ ıİ ĲȑııİȡĮ (4) ʌȡȦĲȩĲȣʌĮ Įʌȩ ĲĮ ȠʌȠȓĮ ȑȞĮ (1) ȑȜĮȕİ
Ƞ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȢ, ȑȞĮ (1) șĮ İȓȞĮȚ ıĲȘ įȚȐșİıȘ ĲȘȢ ĮȡȝȩįȚĮȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ ĲȠȣ
ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪ ȆȜȘȡȦȝȫȞ (ȅ.Ȇ.Ǽ.Ȁ.Ǽ.Ȇ.Ǽ.) Įʌȩ ĲȠȞ ĮȖȠȡĮıĲȒ țĮȚ ȑȞĮ (1) șĮ ʌĮȡĮįȓįİĲĮȚ ıĲȘȞ
ǻȅǺ Įʌȩ ĲȠȞ ĮȖȠȡĮıĲȒ.
ȅ ǹīȅȇǹȈȉǾȈ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡİȜȒĳșȘ Įʌȩ ĲȠȞ/ĲȘȞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠ/Ș
ıĲȘȞ ĮȡȤȒ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ İțțȠțțȚıĲȚțȒȢ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ İȞȫʌȚȠȞ ĲȠȣ ȠʌȠȓȠȣ ȣʌİȖȡȐĳȘ, ĮĳȠȪ İȜȑȖȤșȘțĮȞ
ĲĮ ıĲȠȚȤİȓĮ ĲȠȣ ȆĮȡĮȖȦȖȠȪ & İȜȒĳșȘ ĲȠ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ıĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ǻİȜĲȓȠȣ ǹıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ĲȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ.»
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Aυγούστου 2017
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ

ȅ ȆǹȇǹīīȅȈ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2822/11.08.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02028221108170008*

