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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ.
πρωτ. 1629/64708/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2127) υπουργικής απόφασης για το καθορισμό λεπτομερειών
χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον
τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με
το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του
Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού
(ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος 2017 και
εφεξής.

2

Επιβολή πολλαπλών τελών στον FACILA COSTICA
του CONSTANTIN.

3

Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018 στον
ΤΟΕΒ Σερβίων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 328/53481
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ.
πρωτ. 1629/64708/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2127) υπουργικής απόφασης για το καθορισμό λεπτομερειών
χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον
τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος, σύμφωνα
με το άρθρο 52, του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013
του Συμβουλίου και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής από το έτος
2017 και εφεξής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014
(ΦΕΚ Α΄ 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

Αρ. Φύλλου 1359

και Τροφίμων όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την παρ.
2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78). «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του
αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις»,
β) των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄
200), «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» όπως ισχύουν,
γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθμ. 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 γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347,
20.12.2013, σ. 608)
β) (ΕΕ) αριθμ. 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) αριθμ. 352/78, (ΕΚ)
αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000,
(ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).
γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 639/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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) αριθμ. 640/2014
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά
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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, 20.6.2014, σ. 48).
ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 641/2014 της
Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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, 20.6.2014, σ. 48).
στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της
Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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, 31.7.2014, σ. 69).
ζ) (ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής «για την εφαρμογή
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλλεύσεων».
η) (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αιγοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού
(EK) αριθμ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και
64/432/ΕΟΚ.
3. Την με αριθμ. Υ92/2017 (ΦΕΚ Β΄ 4195) απόφαση
του Πρωθυπουργού σχετικά με την «Τροποποίηση
απόφασης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιωάννη
Τσιρώνη».
4. Την υπ’ αριθμ. 263493/16.8.2004 κοινή υπουργική
απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφαλαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 1253), όπως ισχύει κάθε φορά.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/
2015 υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1307/2013
και του Κανονισμού(ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 147), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την με αριθμ. 1791/74062/2.7.2015 υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλαπλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄ 1468).
7. Την με αριθμ. 188763/2011 κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευόμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ Β΄ 2284).
8. Την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνικών επιλογών της ΚΑΠ της 1ης Αυγούστου 2016, μέσω
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ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ. 1 του Καν (ΕΕ)
αριθμ. 639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ.
1 και άρθρο 53 παρ. 6 του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013.
9. Το υπ’ αριθμ. 13062/15.2.2017 έγγραφo του ΟΠΕΚΕΠΕ.
10. Την υπ’ αριθμ. 10852/16.3.2017 εισήγηση του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθμ.
1629/64708/2017 (ΦΕΚ Β΄ 2127) απόφασή μας ως εξής:
1. 1 Στο προοίμιο της απόφασης:
α. αντικαθίσταται το εδάφιο 9 με το εξής:
«Τα υπ’ αριθμ. 13062/15.2.2017 και 11506/30.1.2018
έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ»
β. αναριθμείται το εδάφιο 11 ως εδάφιο 14 και ως εξής:
«14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού»
γ. αντικαθίσταται το εδάφιο 11 ως εξής:
«11. Την υπ’ αριθμ. 4912/120862/2015 υπουργική
απόφαση «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων
παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων
παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) (ΦΕΚ Β΄ 2468)»
δ. προστίθενται τα εδάφια 12 και 13 ως εξής:
«12. Την με αριθμ. 1483/74804/2017 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ:
4912/120862/5.11.2015 υπουργικής απόφασης με θέμα:
Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής
και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και
των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 2635)»
«13. Την με αριθμ. 1678/111284/2015 υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 175180/
2011 (ΦΕΚ Β΄ 1721) κοινής υπουργικής απόφασης και
ρυθμίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση των επιχειρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό
σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» (ΦΕΚ Β΄ 2257)»
1.2 Το εδάφιο 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«παραδίδουν το γάλα που παράγουν σε εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος, είτε απευθείας, είτε
μέσω φορέων συγκέντρωσης γάλακτος (π.χ. οργανώσεις
παραγωγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Οι κτηνοτρόφοι
με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της
κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης, εφόσον πληρούν
την έννοια του εγκεκριμένου μεταποιητή και οι κτηνοτρόφοι που είναι ενταγμένοι στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο (ΚΗΜΟ) οι οποίοι ιδιοπαράγουν και διαθέτουν
οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα, συμμετέχουν
στο καθεστώς, εφόσον έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά
μέσω της διαδικτυακής σύνδεσης «ΑΡΤΕΜΙΣ» στον ΕΛΓΟΔΗΜΗΤΡΑ τις ποσότητες γάλακτος που μεταποίησαν.»
1.3 Το εδάφιο 6 του άρθρου 3 διαγράφεται.
1.4 Το εδάφιο 1 του άρθρου 6 αντικαθίσταται από το
εξής:
«Οι εγκεκριμένες μεταποιητικές μονάδες καθώς και
κτηνοτρόφοι της παρ 6. του άρθρου 4 της με αριθμ.
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2038/133890/2015 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ
Β΄ 2711), συμπεριλαμβανομένων και των ενταγμένων
κτηνοτρόφων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
(ΚΗΜΟ) οι οποίοι ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα
γαλακτοκομικά τους προϊόντα, μεριμνούν για την έγκαιρη γνωστοποίηση/επικαιροποίηση των ταυτοποιητικών
τους στοιχείων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.
9, του άρθρου 4 της με αριθμ. 2038/133890/2015 κοινής
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2711).».
1.5 Το εδάφιο 4 του άρθρου 8 διαγράφεται.
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 1629/64708/2017
(ΦΕΚ Β΄ 2127) απόφασή μας.
3. Η παρούσα απόφαση ισχύει για πληρωμές από τη
δημοσίευση της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Aπριλίου 2018
Ο Υπουργός

Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Ι

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον FACILA COSTICA
του CONSTANTIN.
Με την 15GRYP08320000026-4/12.4.2018 καταλογιστική πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του
Τελωνείου Οινόης, επιβάλλονται κατ’ άρθρο 150 του
ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.», στον νυν αγνώστου διαμονής, γεννηθέντα την 29.3.1968 στη Ρουμανία, κάτοχο
του με αριθμό GL795708/19.4.2012 ρουμανικού Δελτίου
Ταυτότητας, FACILA COSTICA του CONSTANTIN και της
VETA AIKATERINA, με Α.Φ.Μ. 124127463, ως προσωπικά
υπεύθυνο, πολλαπλά τέλη για λαθρεμπορία καπνικών
(άρθρο 155 του ν. 2960/2001 περί «Ε.Τ.Κ.»), ύψους χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €), τα οποία προσαυξάνονται με τέλη χαρτοσήμου και Ο.Γ.Α. επί τελών χαρτοσήμου (2,4%), ήτοι ποσού τριάντα έξι ευρώ (36,00 €).
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 6/1/2.4.2018
(3)
Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018 στον
ΤΟΕΒ Σερβίων.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΕΡΒΙΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρον 7 του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015
(176/Α΄) σύμφωνα με το οποίο στο πεδίο εφαρμογής
του υπάγονται οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (περ. ιδ).

14891

2. Την 2/1015/ΔΕΠ/5.1.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου
Οικονομικών με θέμα: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (176
Α΄) «Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθμού, των Νομικών Προσώπων
Δημοσίου (ΝΠΔΔ) και Ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), καθώς
και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 134) και
άλλες μισθολογικές διατάξεις» και ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7.
3. Τις διατάξεις της παρ. Α του άρθρου 20 (Εργασία καθ’
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου) του ν. 4354/2015,
στις οποίες επισημαίνεται ότι είναι υποχρεωτική η δημοσίευση των ανωτέρω αποφάσεων στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
4. Την εισήγηση του Προέδρου του Οργανισμού στο
θέμα 1ο «Πραγματοποίηση εργασίας καθ’ υπέρβαση του
υποχρεωτικού ωραρίου για το έτος 2018 στον ΤΟΕΒ Σερβίων» και ιδίως το γεγονός ότι οι αυξημένες υπηρεσιακές
ανάγκες του Οργανισμού - πέρα από την περίοδο λειτουργικής αιχμής των έργων κατά την αρδευτική περίοδο κατά την οποία τα έργα λειτουργούν σε 24ωρη βάση
(άρθρο 4 του Κανονισμού Αρδεύσεως) - υπάρχουν και
καθ’ όλο το έτος εξαιτίας των οργανικών κενών.
5. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή, δε συνεπάγεται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού καθώς οι πόροι
των Ο.Ε.Β. προέρχονται από τις ανταποδοτικές εισφορές
των ωφελουμένων (άρθρο 15 του ν.δ. 3881/1958 «Περί
Έργων Εγγείων Βελτιώσεων»), αποφασίζει ομόφωνα:
α) Την πραγματοποίηση υπερωριακής καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου απασχόλησης, εντός του
2018, σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 όπως
ισχύει. Ειδικότερα, για το Α΄ εξάμηνο του 2018 απογευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας μέχρι 40 ώρες για δυο Τακτικούς
υπαλλήλους και μέχρι 60 ώρες για τρεις (3) Εποχικούς
υπαλλήλους. Μέχρι 40 ώρες υπερωριακής εργασίας
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για δυο (2) Τακτικούς
υπαλλήλους και μέχρι 40 ώρες για τρεις (3) Εποχικούς
υπαλλήλους. Αφορά συνολικά, πέντε (5) υπαλλήλους και
τετρακόσιες εξήντα (460) ώρες συνολικά κατ’ ανώτερο
όριο. Για το Β΄ εξάμηνο του 2018 απογευματινή υπερωριακή εργασία πέραν των ωρών της υποχρεωτικής εργασίας, μέχρι 40 ώρες για δυο (2) Τακτικούς υπαλλήλους
και μέχρι 100 ώρες για τρεις (3) Εποχιακούς υπαλλήλους.
Μέχρι 64 ώρες υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες για δυο (2) Τακτικούς υπαλλήλους
και μέχρι 80 ώρες για τρεις (3) Εποχικούς υπαλλήλους.
Αφορά συνολικά πέντε (5) υπαλλήλους και εφτακόσιες
σαράντα οχτώ (748) ώρες συνολικά κατ’ ανώτατο όριο.
β) Ανώτερο όργανο για την αναγκαιότητα πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης καθίσταται ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ζαρογιάννης Κων/νος και για την
παρακολούθηση της υλοποίησης εντός των ορίων του
εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2018, καθίσταται
το οικονομικό τμήμα του Οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1359/19.04.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02013591904180004*

