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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
30 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10071
Τροποποίηση της αριθμ. 8837/14-10-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
(ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2016) «Πρόσκληση για την
υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020
για το έτος 2016».
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τους κανονισμούς και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης:
1.1. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1306/2013 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.
1.2. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ.
1698/2005 του Συμβουλίου όπως κάθε φορά ισχύει και
ιδιαίτερα το άρθρο 19.
1.3. Τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 702/2014 της Επιτροπής 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 όπως κάθε φορά ισχύει και ιδιαίτερα το
άρθρο 18.
1.4. Τον κατ' εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθμ. 807/2014
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπα-
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ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση
μεταβατικών διατάξεων όπως κάθε φορά ισχύει και ιδίως
το άρθρο 2.
1.5. Τον εκτελεστικό καν. (ΕΕ) αριθμ. 808/2014 της
Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΕΓΤΑΑ) και ιδιαίτερα το άρθρο 8.
1.6. Τον καν. (ΕΕ) 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
όπως κάθε φορά ισχύει.
1.7. Τον κατ' εξουσιοδότηση καν. (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
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.
1.8. Την αριθμ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Τις διατάξεις:
2.1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
2.2. Του Π.δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ 174/Α΄/2014),
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014
(ΦΕΚ 237/Α΄/2014).
2.3. Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία
Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α΄ 20).
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2.4. Του Π.δ. 70/22-09-2015 (ΦΕΚ Α΄ 114/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού».
2.5. Του Π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ Α΄ 116/2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2.6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020,
Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012
(ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ Α΄ 265) και ιδίως του άρθρου 66 αυτού, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2.7. Του Ν. 3508/2006 (ΦΕΚ 249/Α΄) «Ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ειδικότερα δε το άρθρο 3 αυτού.
2.8. Του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α΄) «Μητρώο Αγροτών
και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» όπως τροποποιήθηκε
με τα άρθρα 40 και 41 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/Α΄) και
το άρθρο 65 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄/27.05.2016)
και όπως κάθε φορά ισχύει.
2.9. Του Ν. 2690/1997 (ΦΕΚ Α΄45/9.3.1999) με τον
οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας.
2.10. Της αριθμ. 282966/09-07-2007 (ΦΕΚ 1205/Β΄) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση
του Κανονισμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με
την επωνυμία ΟΠΕΚΕΠΕ των ενισχύσεων που βαρύνουν
τον ΕΛΕΓΕΠ».
2.11. Της αριθμ. 24944/20-09-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3066) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας,
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, των Ειδικών Υπηρεσιών του
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020».
2.12. Της αριθμ. 1065/19-4-2016 (ΦΕΚ 1273/Β΄/
4-5-2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα «Θέσπιση διαδικασιών του
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» όπως
ισχύει κάθε φορά.
2.13. Της αριθμ. 2545/17-10-2016 (ΦΕΚ 3447/Β΄/
25-10-2016) κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ ΠΑΑ) του Προγράμ-
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ματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020)
Α. Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων (ΕΠ) Περιφερειών και Β. Στις Γενικές
Διευθύνσεις Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής των Περιφερειών, ως Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων ΠΑΑ».
3. Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας
2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) και ειδικότερα το σημείο
8.2.6 «Μ06 - Ανάπτυξη γεωργικών εκμεταλλεύσεων και
επιχειρήσεων (άρθρο 19)» όπως κάθε φορά ισχύει.
4. Την αριθμ. 8585/10-10-2016 υπουργική απόφαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1
«Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020»
(3322/Β/2016) όπως κάθε φορά ισχύει.
5. Την αριθμ. 8837/14-10-2016 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2016) «Πρόσκληση
για την υποβολή αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 “Εγκατάσταση
Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 - 2020 για το έτος 2016».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της
παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την αριθμ. 8837/14-10-2016 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης
Κοινοτικών Πόρων (ΦΕΚ 3442/Β΄/25-10-2016) «Πρόσκληση
για την υποβολή αιτήσεων στήριξης -φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 - Εγκατάσταση Νέων
Γεωργών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ)
της Ελλάδας 2014 - 2020 για το έτος 2016» ως εξής:
Άρθρο 1
Το Κεφάλαιο Β «Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας έτους
2016» αντικαθίσταται ως εξής:
«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων
στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016.
1. Περίοδος υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας και περίοδος έκδοσης αποφάσεων ένταξης: Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από
31.10.2016 έως 23-12-2016 και ως περίοδος έγκρισης
αυτών η μετά την 9-1-2017 περίοδος σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κεφάλαιο Γ.
2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας: Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται
ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος
Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Μετά την ηλεκτρονική
υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή
από τις 27-12-2016 έως και τις 9-1-2017, οι υποψήφιοι
δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις
διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο
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υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας
του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.»
Άρθρο 2
Η παράγραφος 11 του άρθρου 12 «Αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης» του Κεφαλαίου Γ αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η β΄ (τελική) αξιολόγηση μίας αίτησης μπορεί να
ξεκινήσει αμέσως μετά την οριστικοποίηση της α' αξιολόγησης. Το σύνολο των α΄ αξιολογήσεων πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός 45 ημερών (ημερολογιακές) ενώ το
σύνολο των β΄ αξιολογήσεων εντός 65 ημερών (ημερολογιακές) από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του
τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής
εκμετάλλευσης.»
Άρθρο 3
Στο Παράρτημα Ι, στο Περιφερειακό Σκέλος των Βαθμολογικών κριτηρίων ένταξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης το κείμενο στο κριτήριο 6.3 το
οποίο εκ παραδρομής είχε γραφεί ως εξής:
«Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας - Θράκης. Βαθμολογείται η συνεισφορά
μόνο σε ένα τομέα , ήτοι το κριτήριο παίρνει μόνο μία
τιμή και δεν μπορούν να αθροίζονται διαφορετικές τιμές
του κριτηρίου.»
διορθώνεται ως εξής:
«Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου
σε στόχους και τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής
της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης.
Βαθμολογείται η συνεισφορά μόνο σε ένα τομέα , ήτοι
το κριτήριο παίρνει μόνο μία τιμή και δεν μπορούν να
αθροίζονται διαφορετικές τιμές του κριτηρίου.»

38517

Άρθρο 4
Για τη δημοσιότητα της παρούσας πρόσκλησης ισχύουν οι υποχρεώσεις δημοσιοποίησης έτσι όπως ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ
2014-2020, όπως ισχύει κάθε φορά και ειδικά τα εξής:
Η πρόσκληση αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
και κοινοποιείται στους εμπλεκόμενους φορείς, δηλαδή
στην ΕΥΔ ΠΑΑ και στις αρμόδιες Περιφέρειες.
Επιπλέον η πρόσκληση αναρτάται στην ιστοσελίδα
του ΠΑΑ και στις σχετικές ιστοσελίδες των Περιφερειών.
Με ευθύνη των ΔΑΟΠ, η πρόσκληση κοινοποιείται στις
ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων, στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειών καθώς και στους
κατά τόπους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τις Ενώσεις Αγροτικών
Συνεταιρισμών και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς.
Επίσης οι ΔΑΟΠ μεριμνούν για την ευρεία δημοσιοποίηση της πρόσκλησης, με σχετική καταχώρηση σε
τουλάχιστον δύο εφημερίδες και δύο ιστοσελίδες ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται σε επίπεδο οικείας
Περιφέρειας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι έλαβαν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη
και το περιεχόμενο της πρόσκλησης.
Σε αντίστοιχες ενέργειες δύνανται να προβούν και οι
ΔΑΟΚ, σε μία εφημερίδα και μία ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας.
Άρθρο 5
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής
και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων
Χ. ΚΑΣΙΜΗΣ

38518

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3849/30.11.2016

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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02038493011160004*

