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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
25 Ιουλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1867/74282
Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών σε εκτέλεση του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014
«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»
(Α’32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί,
μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου
και άλλες διατάξεις» (Α’78).
β) Των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας
και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες
διατάξεις» (Α’200), όπως ισχύουν.
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 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).
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής
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γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 608).
β) (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 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, (ΕΚ) αριθ. 814/2000, (ΕΚ) αριθ.
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ
L 347, 20.12.2013, σ. 549).
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 639/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 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 (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).
δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 640/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και
την πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).
ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 641/2014 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 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 (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).
στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) 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 (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).
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3. Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.»
(Β’3903/05-12-2016)
4. Το άρθρο 33 της αριθ. 104/7056/21-1-2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «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» (Β’147/
22-1-2015) όπως ισχύει.
5. Την με αριθ. πρωτ. 26094/17-03-2017 εισήγηση του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
6. Την από 1.8.2016 κοινοποίηση των εθνικών επιλογών της νέας ΚΑΠ, μέσω ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του
άρθρου 67 παρ. 1 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 639/2014 της Επιτροπής.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού» αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες
λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης
στήριξης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών (μηδική και τριφύλλι), αναφερόμενης
εφεξής ως «συνδεδεμένη ενίσχυση».
Άρθρο 2
Προϋπολογισμός και πόροι χρηματοδότησης
1. Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για το
έτος 2017 ανέρχεται στα 25.809.281€, για το 2018 στα
25.531.408€, για το 2019 στα 25.256.552€ και για το 2020
στα 27.164.626 €.
2. Η έκταση που καθορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο
52 παράγραφος 6 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 ανέρχεται σε 94.558 εκτάρια.
Η χρηματοδότηση της ενίσχυσης προέρχεται από τους
πόρους του άρθρου 53 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Άρθρο 3
Όροι επιλεξιμότητας
Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών είναι οι
γεωργοί (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) οι οποίοι καλλιεργούν τα είδη που ορίζονται στο παράρτημα της παρούσας, σε επιλέξιμες εκτάσεις υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στους
Κοινούς Καταλόγους Ποικιλιών.
β) Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου καθορίζεται σε 0,1 εκτάριο.
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Ο γεωργός, ο οποίος δεν τηρεί τους όρους επιλεξιμότητας της παρούσας δε δύναται να λάβει την εν λόγω
ενίσχυση.
Άρθρο 4
Καθορισμός και καταβολή ενίσχυσης
1. Η στήριξη καταβάλλεται υπό τη μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανά εκτάριο, σε ετήσια βάση.
2. Το μοναδιαίο ύψος της ενίσχυσης για κάθε έτος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 53 του
Καν. (Ε.Ε) 639/2014. Για το σκοπό αυτό, ο Οργανισμός
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων γνωστοποιεί στη Διεύθυνση
Συστημάτων Καλλιέργειας και στη Διεύθυνση Αγροτικής
Πολιτικής Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων,
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το
συνολικό αριθμό επιλέξιμων εκταρίων πρωτεϊνούχων
σανοδοτικών ψυχανθών, ανά έτος
3. Το αργότερο μέχρι την 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, ο
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
κοινοποιεί στη Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όλα τα προβλεπόμενα
στοιχεία για την προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη που
χορηγήθηκε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος. Κατόπιν
αυτού η Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων
και Προώθησης Προϊόντων του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κοινοποιεί στην Επιτροπή τα
στοιχεία αυτά το αργότερο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου
του ίδιου έτους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 67, του Καν(ΕΕ)639/2014.
Άρθρο 5
Υποχρεώσεις παραγωγών
Οι παραγωγοί προκειμένου να τύχουν της ενίσχυσης
του άρθρου 1 της παρούσης υποχρεούνται:
1. Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις
κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση σύμφωνα με τα
οριζόμενα στα άρθρα 93 και 94 του κανονισμού (ΕΚ)
αριθμ. 1306/2013.
2. Να δέχονται και να διευκολύνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις αρμόδιες Εθνικές και Κοινοτικές
Αρχές ελέγχου παρέχοντας οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο ή πληροφορία τους ζητηθεί.
3. Να υποβάλλουν αίτημα λήψης ενίσχυσης. Το αίτημα
λήψης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στην καλλιέργεια
των πρωτεϊνούχων σανοδοτικών ψυχανθών γίνεται σε
ειδική θέση του εντύπου της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης
ανεξάρτητα αν οι ενδιαφερόμενοι είναι δικαιούχοι ή όχι
της βασικής ενίσχυσης. Για την εν λόγω δήλωση συμμετοχής ισχύουν τα οριζόμενα από τις σχετικές αποφάσεις για την βασική ενίσχυση συμπεριλαμβανομένων
και των προθεσμιών υποβολής της. Η εν λόγω δήλωση
του γεωργού συνεπάγεται ότι ο γεωργός αποδέχεται τα
οριζόμενα στην παρούσα απόφαση σχετικά με τη διαδι-
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κασία χορήγησης της ενίσχυσης, τους ισχύοντες όρους
και τις προϋποθέσεις καθώς και την κοινοποίηση των
στοιχείων του.
Άρθρο 6
Έλεγχοι
1. Αρμόδια αρχή για το συντονισμό και τη διενέργεια
των ελέγχων ορίζεται ο Οργανισμός Πληρωμών και
Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).
2. Οι έλεγχοι για τη συνδεδεμένη στήριξη καλύπτουν
τους σχετικούς όρους που προβλέπονται στον τίτλο III
του Καν. (ΕΚ) 809/2014, τόσο όσον αφορά τους διοικητικούς ελέγχους (μηχανογραφικούς και διασταυρωτικούς)
όσο και τους επιτόπιους. Οι επιτόπιοι έλεγχοι διενεργούνται σε ποσοστό 5% του συνόλου των δικαιούχων που
υποβάλλουν αίτηση ενίσχυσης.
Σε κάθε περίπτωση, οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των
ελέγχων προσδιορίζονται στις κατ’ έτος εκδιδόμενες από
τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., οδηγίες ελέγχων και εγκυκλίους.
3. Οι διοικητικοί και οι επιτόπιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η εξακρίβωση
της τήρησης των όρων για τη χορήγηση των ενισχύσεων,
καθώς και των απαιτήσεων και προτύπων που σχετίζονται με την πολλαπλή συμμόρφωση.
4. Σε περίπτωση που ο γεωργός αρνείται, παρεμποδίζει
ή δε διευκολύνει την πραγματοποίηση των ελέγχων δε
δύναται να λάβει την εν λόγω ενίσχυση.
5. Μετά την ολοκλήρωση της πληρωμής της συνδεδεμένης ενίσχυσης, τα αποτελέσματα των ελέγχων κοινοποιούνται στη Δ/νση Συστημάτων Καλλιέργειας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Άρθρο 7
Ενστάσεις
1. Αρμόδια Αρχή για την υποβολή ενστάσεων ορίζεται
η αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
2. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα επιτόπιου ελέγχου, υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10)
εργάσιμων ημερών, από την παραλαβή του πρακτικού
ελέγχου μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.
3. Οι ενστάσεις που αφορούν αποτελέσματα λοιπών
ελέγχων (διοικητικοί, μηχανογραφικοί και διασταυρωτικοί) υποβάλλονται εντός διαστήματος δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά την έκδοση εντολής πληρωμής.
4. Σε κάθε περίπτωση, οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τις κατ’ έτος εκδιδόμενες οδηγίες και εγκυκλίους
του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Άρθρο 8
Κυρώσεις – Ανάκτηση Αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών
1. Παραγωγός που παρουσίασε ψευδή στοιχεία απορρίπτεται από το καθεστώς χορήγησης της ενίσχυσης
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.
2. Εφόσον παρατηρηθούν παρατυπίες για τις εκτάσεις
οι οποίες δηλώθηκαν για τις ενισχύσεις της παρούσας
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και οφείλονται στον παραγωγό, εφαρμόζονται οι μειώσεις που προβλέπονται στον άρθρο 77 του Καν (ΕΚ)
1306/2013 και στο άρθρο 19 του Καν (ΕΚ) 640/2014.
3. Εφόσον ο παραγωγός δεν συμμορφωθεί με τα προβλεπόμενα για την πολλαπλή συμμόρφωση επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
μπορεί να επιβάλλει επιπλέον κυρώσεις εφόσον αυτές
προβλέπονται από την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία.
4. Σε περίπτωση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
στους δικαιούχους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 63 του Καν. (ΕΚ) 1306/2013 της παρ. 3 του άρθρου
19 του Καν. (ΕΚ) 640/2014 καθώς και του άρθρου 7 του
Καν (ΕΚ) 809/2014.
Όπου δεν δύναται να εφαρμοστεί η παρ. 3 του άρθρου
19 του Καν. (ΕΚ) 640/2014 και του άρθρου 7 του Καν (ΕΚ)
809/2014 η διαδικασία ανάκτησης τυχόν αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών πραγματοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2520/1997.
Άρθρο 9
Παράρτημα
Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση Παράρτημα,
το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
Επιλέξιμα είδη, για την παρούσα ενίσχυση είναι τα
παρακάτω:
Κοινή ονομασία

Επιστημονική Ονομασία

Μηδική

Medicago sativa

Μηδική η λυκίσκη ή λουπουλίνα Medicago lupulina
Μηδική ποικιλία στικτή υβρίδιο

Medicago x varia

Μηδική Δενδρώδης

Medicago arborea

Αγριοτρίφυλλο

Medicago polymorpha

Τριφύλλι το αλεξανδρινό

Trifolium alexandrinum

Τριφύλλι το νόθο ή υβρίδιο

Trifolium hybridum

Τριφύλλι το σαρκόχρουν

Trifolium incarnatum

Τριφύλλι το λειμώνιο

Trifolium pratense

Τριφύλλι το έρπον ή λευκό

Trifolium repens

Τριφύλλι το ύπτιο ή Περσικό

Trifolium resupinatum

Τριφύλλι Υπόγειο

Trifolium subterraneum

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από το έτος αιτήσεων
ενίσχυσης 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιουλίου 2017
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2564/25.07.2017

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

*02025642507170004*

