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12 Μαΐου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ.
3669/194/5.4.2011(ΦΕΚ Β΄ 549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών σε συμμόρφωση με τις οδηγίες (ΕΕ),
2015/2115 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου
2015, (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 17), 2015/2116
της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L306
της 24.11.2015, σελ. 20) και 2015/2117 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L306 της
24.11.2015, σελ. 23).

2

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ.
104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 147) σχετικά με
την παράταση υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ.53496/900
(1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. οικ.
3669/194/5.4.2011(ΦΕΚ Β΄ 549) κοινής υπουργικής απόφασης, σχετικά με την ασφάλεια των
παιχνιδιών σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
(ΕΕ), 2015/2115 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015, (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 17),
2015/2116 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 20) και
2015/2117 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου
2015 (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 23).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 2 παρ. 1, (περίπτ. η) και παρ. 2 του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(ΦΕΚ Α΄ 34), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί με το άρθρο
6 παρ. 4 του ν. 1440/1984 (ΦΕΚ Α΄ 70) και του άρθρου 3
του ν. 1338/1983, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο
65 του ν. 1892/1990 ( ΦΕΚ Α΄ 101).
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β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
γ) Του π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
δ) Του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
ε) Την αριθ. Υ197/16.11.2016 (ΦΕΚ Β΄ 3722) απόφαση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο
Χαρίτση», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Υ226/27-122016 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄4233).
στ) Του π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
2. Του άρθρου 186, παράγραφος II, περίπτωση Γ΄, υποπερίπτωση δ αριθ. 30 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Του άρθρου 2 του ν. 4328/1929 (ΦΕΚ Α΄ 272) «Περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ Α΄ 211).
4. Της απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α. 1036960 ΕΞ 2017/
10.3.2017 (ΦΕΚ Β΄ 968), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
5. Του άρθρου 41, παρ. 2, στοιχείο β΄, υποστοιχείο αα΄
του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων
και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
6. Την αριθ. ΥΠΟΙΚ 00102018 ΕΞ 2016 (ΦΕΚ Β΄ 3696)
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Οικονομικών, Αικατερίνη Παπανάτσιου».
7. Του Ε΄ κεφαλαίου του ν. 4072/2012(ΦΕΚ Α΄ 86) «Εποπτεία αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών
ποιότητας» - «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες
διατάξεις».
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8. Την αριθ. οικ.3669/194/5.4.2011(ΦΕΚ Β΄549) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2009/48/ΕΚ Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Την οδηγία (ΕΕ) 2015/2115 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2015, (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 17) για την
τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ΄ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία φορμαμίδιο.
10. Την οδηγία (ΕΕ) 2015/2116 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2015, (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 20) για
την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα
παιχνίδια,του προσαρτήματος Γ΄ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά την ουσία βενζοϊσοθειαζολινόνη.
11. Την οδηγία (ΕΕ) 2015/2117 της Επιτροπής της 23ης Νοεμβρίου 2015, (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 23) για
την τροποποίηση, με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα
παιχνίδια, του προσαρτήματος Γ΄ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όσον αφορά τις ουσίες χλωρομεθυλισοθειαζολινόνη και
μεθυλισοθειαζολινόνη, τόσο μεμονωμένα όσο και σε αναλογία 3:1.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
Άρθρο 1
Σκοπός
Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την αριθ. οικ. 3669/ 194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 549) κοινή υπουργική απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών, όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, προς τις οδηγίες (ΕΕ), 2015/2115 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015, (ΕΕ L306
της 24.11.2015, σελ. 17), 2015/2116 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 20) και
2015/2117 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2015 (ΕΕ L306 της 24.11.2015, σελ. 23), οι οποίες τροποποιούν το
προσάρτημα Γ΄ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
με σκοπό την έγκριση ειδικών οριακών τιμών για τις χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα παιχνίδια.
Άρθρο 2
Τροποποίηση
Η αριθ. οικ. 3669/194/5.4.2011 (ΦΕΚ Β΄ 549) κοινή υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. Στο προσάρτημα Γ΄ του παραρτήματος II της κοινής υπουργικής απόφασης προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές
που αφορούν τις ειδικές οριακές τιμές των παρακάτω χημικών ουσιών και εφαρμόζονται από τις 24 Μαΐου 2017:
Ουσία

Αριθ. CAS

Οριακή τιμή

«Φορμαμίδιο

75-12-7

20 μg/m3 (όριο εκπομπών) εντός 28 ημερών, το αργότερο, από την έναρξη της
δοκιμής για εκπομπές των υλικών παιχνιδιών από αφρώδες πλαστικό με περιεκτικότητα σε φορμαμίδιο άνω των 200 mg/kg (όριο αποκοπής που βασίζεται
στην περιεκτικότητα)»

«1,22634-33-5 5 mg/kg (όριο συγκέντρωσης) σε υδατικά υλικά παιχνιδιών, σύμφωνα με τις
βενζοϊσοθειαζολμεθόδους που προβλέπονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 71-10:2005 και
3(2Η)-όνη
ΕΝ 71-11:2005»
2. Στο προσάρτημα Γ΄ του παραρτήματος II της κοινής υπουργικής απόφασης, προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές
που αφορούν τις ειδικές οριακές τιμές των παρακάτω χημικών ουσιών και εφαρμόζονται από τις 24 Νοεμβρίου 2017:
Ουσία

Αριθ. CAS

Οριακή τιμή

«μάζα αντίδρασης: 5-χλωρο-2- μεθυλο-4ισοθειαζολιν-3-όνης (αριθ. ΕΚ 247-500-7) και
2-μεθυλ-2Η- ισοθειαζολ-3-όνης
(αριθ. ΕΚ 220-239-6) (3:1)

55965-84-9

1 mg/kg (όριο συγκέντρωσης)
σε υδατικά υλικά παιχνιδιών

5-χλωρο-2-μεθυλ-ισοθειαζολιν-3(2Η)-όνη

26172-55-4

0,75 mg/kg (όριο συγκέντρωσης)
σε υδατικά υλικά παιχνιδιών

2-μεθυλισοθειαζολιν-3(2Η)-όνη

2682-20-4

0,25 mg/kg (όριο συγκέντρωσης)
σε υδατικά υλικά παιχνιδιών»
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Άρθρο 3
Λοιπές Διατάξεις
Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 47 «Κυρώσεις», προστίθεται η παρακάτω υποπαράγραφος:
«Σε περίπτωση που τα έξοδα που δαπανήθηκαν για
τη διαπίστωση της ακαταλληλότητας του παιχνιδιού, καλύπτονται από επιδοτούμενα Ευρωπαϊκά Προγράμματα
εποπτείας της αγοράς ή όταν ο εργαστηριακός έλεγχος
διεξάγεται σε κρατικό εργαστήριο, το αρχικό ύψος του
επιβαλλόμενου προστίμου των «δύο χιλιάδων ευρώ»
(2,000 ευρώ) του άρθρου 47, παράγραφος 2, περίπτωση 2
του πίνακα που αφορά «Παραβάσεις του άρθρου 11
και παραρτήματος II», μειώνεται στο ποσό των «χιλίων
ευρώ» (1.000 ευρώ)».
Άρθρο 4
Έναρξη Ισχύος
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από
την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2017
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών

Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Υφυπουργός
Οικονομικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθ. 1340/51878
(2)
Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης με αριθ.
104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ τ.Β΄ 147) σχετικά με
την παράταση υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το έτος 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
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»,
β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 38),
γ) των άρθρων 13 ως 29 του ν. 2637/1998 «Σύσταση
Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων...» (Α΄ 200), όπως
ισχύουν.

15457

2. Τους κανονισμούς (ΕΕ)
α) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 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, (ΕΚ) αριθ.
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008
του Συμβουλίου»,
β) 809/2014 (L227/69 της 31.07.2014) της Επιτροπής
«για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ.
1306 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και
ελέγχου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Την από 3η Μαΐου 2017 γραπτή ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία ενημερώθηκαν τα
κράτη μέλη για την ομόφωνη ψήφιση του κανονισμού
που τροποποιεί τον εκτελεστικό καν. (ΕΕ) 809/2014, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη - μέλη να παρατείνουν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης των γεωργών για το έτος 2017.
4. Το αριθ. 40181/10-05-2017 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπουργική
απόφαση με αριθ. 104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ 147 Β΄/
2015), όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθ. 1242/52354/
12-05-2015 (ΦΕΚ Β΄ 924), 1584/66059/12-06-2015
(ΦΕΚ Β΄1337), 322/9580/25-01-2016 (ΦΕΚ Β΄ 88) 1478/
55462/12-5-2016 (ΦΕΚ 1353 Β΄/2016) και 1157/44424/
24-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1447) υπουργικές αποφάσεις και
ισχύει, προκειμένου να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης για το
έτος ενίσχυσης 2017.
Άρθρο 2
Τροποποίηση της με αριθ. 104/7056/21-01-2015
υπουργικής απόφασης
Τροποποιείται η με αριθ. 104/7056/21-01-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 147 Β΄/2015) ως εξής:
Στο άρθρο 38 προστίθεται η παράγραφος 9 ως κάτωθι:
«9. Ειδικά για το έτος ενίσχυσης 2017 αντί της ημερομηνίας 15η Μαΐου που αναφέρεται στις παραγράφους
3, 5 και 6 του παρόντος άρθρου, ορίζεται η ημερομηνία
15η Ιουνίου.».
Άρθρο 3
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Μαΐου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 1635/12.05.2017

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
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