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Εξαιρετικές περιστάσεις χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαρότευτλων για το έτος ενίσχυσης 2019.

2

Συγχώνευση του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας με το Περιφερειακό
Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Υποκαταστήματα Μισθωτών της Κεντρικής Μακεδονίας.

3

Συγχώνευση Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών
Δυτικής Ελλάδας με το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Υποκαταστήματα Μισθωτών των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 133/26759
(1)
Εξαιρετικές περιστάσεις χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαρότευτλων για το έτος ενίσχυσης 2019.
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
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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) 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 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).
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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).
3. Tο π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 138), όπως ισχύει.
4. To π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» ( A΄121).
5. Την αριθμ. 242/14-1-2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνο Σκρέκα» (ΦΕΚ 34/τ.Β’/17-1- 2020).
6. Το άρθρο 33 της αριθμ. 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).
7. Την υπουργική απόφαση 1174/27330 (B’ 430) «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης
ενίσχυσης στον τομέα των ζαχαροτεύτλων σε εκτέλεση
του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την υπό εξέλιξη δικαστική διαδικασία εξυγίανσης
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, κατόπιν υποβληθείσας αίτησής της σύμφωνα με τα άρθρα 99 και 106Δ’
επ. ν. 3588/2007, με στόχο τη λειτουργία της βιομηχανίας
και τη συνέχιση της καλλιέργειας των ζαχαρότευτλων, η
οποία κατέστησε αδύνατη την παράδοση της παραγωγής του έτους 2019.
9. Το με αριθμ. 1193/2-10-12018 έγγραφο της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.
10. Την υπουργική απόφαση 10154/133714 π.ε./29-3-2019
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Χορήγηση άδειας χρήσης τευτλόσπορου επενδεδυμένου
με imidacloprid για περιορισμένη και ελεγχόμενη χρήση».
11. Τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στον
τομέα της ζάχαρης το έτος 2019.
12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Με την παρούσα απόφαση αναγνωρίζεται ότι συνέτρεξαν γεγονότα εξαιρετικής περίστασης κατά το έτος
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2019, όσον αφορά στη λειτουργία της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, τα οποία καθιστούν δικαιολογημένες
τις περιπτώσεις παρέκκλισης των παραγωγών ζαχαρότευτλων από τους όρους επιλεξιμότητας του άρθρου 3
της αριθμ. 1174/27330/9-3-2015 υπουργική απόφαση
(B’ 430) για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
2. Για τους ανωτέρω λόγους τα γεγονότα εξαιρετικής
περίστασης δικαιολογούν τη μη εφαρμογή των προβλεπόμενων στο άρθρο 6 της αριθμ. 1174/27330/9-3-2015
υπουργική απόφαση (B’ 430) υποχρεώσεων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
I

Αριθμ. 14171
(2)
Συγχώνευση του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας με το Περιφερειακό
Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Υποκαταστήματα Μισθωτών της Κεντρικής Μακεδονίας.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
1.2. Του άρθρου 87 περίπτωση ι' του π.δ. 8/2019 ( ΦΕΚ
8/τ.Α΄/23-1-2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3. Του άρθρου 43 παρ. 31 του ν. 4611/2019: «Με
απόφαση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ.
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν
να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες ή και να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των Υπηρεσιακών
Μονάδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».
1.4. Του π.δ. 199/1996 (ΦΕΚ 159/τ.Α'/1996) «Κανονισμός Διάρθρωσης, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων του
ΟΓΑ» όπως συμπληρώθηκε με το π.δ.225/1998 (ΦΕΚ
175/1998) «Συμπλήρωση Κανονισμού Διάρθρωσης,
Συνθέσεως και αρμοδιοτήτων του ΟΓΑ», της υπουργικής απόφασης Ε4/Φ.34/ΟΙΚ. 4279/1971 (ΦΕΚ 678/
τ.Β΄/1971) άρθ. 5 παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις αριθμ. 824/Θ5/8-11-2000, 1094/6/13-9-2006
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και 1057/31-12-2014 αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΓΑ, με
τις οποίες καθορίστηκαν η ασφαλιστική περιοχή, οι
αρμοδιότητες και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
του π. Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Κεντρικής
Μακεδονίας.
1.5. Του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 1152291/2019 (ΦΕΚ 3779/τ.Β΄/14-10-2019)
απόφαση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
3. Την αριθμ. 31/Συν.3/23-1-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:
Α. Τη συγχώνευση του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας με το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Θεσσαλονίκης.
Β. Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:
Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ως ακολούθως:
1. Στα A΄, B΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ Τμήματα Συντάξεων της
Υποδιεύθυνσης Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό
Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ.ΟΓΑ της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας:
1.1. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος ή θανάτου, η μέριμνα για τη συγκέντρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών και η έκδοση των αποφάσεων περί συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων.
1.2. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, επιδομάτων παραπληγίας-τετραπληγίας, τυφλότητας και απολύτου αναπηρίας, η μέριμνα για
την παραπομπή των αιτούντων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τον προσδιορισμό του ποσοστού
της ανικανότητας τους ως και για τη συγκέντρωση των
ελλειπόντων δικαιολογητικών, η άσκηση ενώπιον των
αρμόδιων Β΄ βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών προσφυγών κατ'αποφάσεων των Α΄ βάθμιων Υγειονομικών
Επιτροπών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων (περί
συνταξιοδότησης ή μη των αιτούντων)
1.3. Η μέριμνα για την εγγραφή των νέων συνταξιούχων στο οικείο Μητρώο.
1.4. Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους
για την πορεία των υποθέσεων τους και για κάθε θέμα
που έχει σχέση με τη συνταξιοδότηση.
1.5. Η τήρηση των αρχείων συνταξιοδοτικών αποφάσεων γήρατος και αναπηρίας.
1.6. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική
κατάσταση των συνταξιούχων.
2. Στο Τμήμα Διοικητικών Μέσων Θεραπείας της Υποδιεύθυνσης Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους
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ασφαλισμένους του τ.ΟΓΑ της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας:
2.1. Η αποστολή στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία των ασκούμενων ενστάσεων κατ'αποφάσεων
πρωτοβαθμίων οργάνων με τους οικείους φακέλους,
η παρακολούθηση των υποθέσεων αυτών και η εισήγηση για άσκηση εφέσεων κατά των αποφάσεων των
πρωτοδικείων.
3. Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων της Υποδιεύθυνσης Παροχών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης μεταφέρονται οι
ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα
Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους συνταξιούχους
του τ. ΟΓΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:
3.1. Η διενέργεια της αναστολής ή της διακοπής της
συνταξιοδοτήσεως, η διενέργεια των πάσης φύσεως μεταβολών του ποσού των συντάξεων και η μέριμνα για τη
σχετική ενημέρωση του Μητρώου των συνταξιούχων.
4. Στα Α΄, Β΄ και Δ΄ Τμήματα Εσόδων της Υποδιεύθυνσης Εσόδων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, στα Τμήματα Εσόδων των Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας, Β΄ Τοπικού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Κιλκίς και Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας, στα Τμήματα Εσόδων
Κοινών Επιχειρήσεων του Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Πιερίας και του Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Σερρών και στο Τμήμα Εσόδων - Μητρώου
του Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το
Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας
για τους ασφαλισμένους του τ.ΟΓΑ των Περιφερειακών
Ενοτήτων στις οποίες εδρεύουν:
4.1. Η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές
σχετικά με την απασχόληση των ατόμων εκείνων που
ζητούν την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
4.2. Η εισήγηση και σύνταξη σχεδίων εγκριτικών απορριπτικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό, σχετικά
με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
4.3. Η απογραφή των υπόχρεων για καταβολή εισφοράς και εγγραφή τους στους σχετικούς Πίνακες Υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς.
4.4. Η σύνταξη εισηγήσεων προς το αρμόδιο όργανο
που εξετάζει τις αιτήσεις αντιρρήσεων προσώπων για
την υπαγωγή τους ή μη στην ασφάλιση και την εγγραφή
τους ή μη στους Πίνακες υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, αφού συμπληρωθούν οι σχετικοί φάκελοι με τις απαραίτητες πληροφορίες, έγγραφα και δικαιολογητικά και η κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών
4.5. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
4.6. Η αρμοδιότητα χορήγησης βεβαιώσεων χρόνου
ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημερότητας στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
τέως ΟΓΑ.
5. Στο Τμήμα Απογραφής, Ασφαλιστικής Ικανότητας
και Αρχείου της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περιφε-
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ρειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης,
στο Τμήμα Μητρώου του Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Σερρών, στο Τμήμα Εσόδων - Μητρώου
του Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής και στα Γραφεία Μητρώου των Α΄ Τοπικού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας, Β΄ Τοπικού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Κιλκίς, Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας και Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πιερίας μεταφέρονται οι
ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα
Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους ασφαλισμένους του τ.ΟΓΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες
εδρεύουν:
5.1. Η παρακολούθηση και η πραγματοποίηση των μεταβολών των ασφαλισμένων, η τήρηση και η ενημέρωση των υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
6. Στο Τμήμα Απογραφής, Ασφαλιστικής Ικανότητας
και Αρχείου της Υποδιεύθυνσης Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών θεσσαλονίκης,
στο Τμήμα Μητρώου του Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Σερρών, στο Τμήμα Εσόδων - Μητρώου του
Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Χαλκιδικής και
στα Γραφεία Μητρώου των Α΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ημαθίας, Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος
Μισθωτών Κιλκίς, Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Πέλλας και Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών
Πιερίας μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από
την Β΄ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών για τους ασφαλισμένους του τ.ΟΓΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες
εδρεύουν:
6.1. Η μέριμνα για την απογραφή των δικαιουμένων
παροχών του Κλάδου Υγείας, η σύνταξη και τήρηση
μητρώου και η ενημέρωση του επί πάσης μεταβολής.
Η μέριμνα για την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικού
δικαιώματος, για την έκδοση και παράδοση των βιβλιαρίων ασθενείας στους δικαιούχους και για την ενημέρωση,
ακύρωση, ανανέωση ή αντικατάσταση απολεσθέντων
βιβλιαρίων ασθενείας.
7. Στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας σε Χρήμα της Υποδιεύθυνσης Παροχών Ασθενείας του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης, μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό
Τμήμα Αγροτών Κεντρικής Μακεδονίας για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ.ΟΓΑτης Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας:
7.1. Η καταβολή των εξόδων κηδείας στους κατά νόμο
δικαιούμενους και η καταβολή στους κληρονόμους των
αποθανόντων συνταξιούχων των οφειλόμενων σε αυτούς συντάξεων.
Η απόφαση ισχύει από τις 3-2-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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Αριθμ. 14183
(3)
Συγχώνευση Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών
Δυτικής Ελλάδας με το Περιφερειακό Υποκατάστημα Μισθωτών Αχαΐας και μεταφορά αρμοδιοτήτων σε Υποκαταστήματα Μισθωτών των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1.1. Των άρθρων 51 παρ. 1, 57 και 59 του ν. 4387/2016
(ΦΕΚ 85/τ.Α΄/12-5-2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής
Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος
και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
1.2. Του άρθρου 87 περίπτωση ι΄ του π.δ. 8/2019 ( ΦΕΚ
8/τ.Α΄/23-1-2019) «Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
1.3. Του άρθρου 43 παρ. 31 του ν. 4611/2019: «Με
απόφαση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ.
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, μπορούν
να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες ή και να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των Υπηρεσιακών
Μονάδων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων
του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».
1.4. Του π.δ.199/1996 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/12-7-1996) «Κανονισμός Διάρθρωσης, Συνθέσεως και Αρμοδιοτήτων
του ΟΓΑ» όπως συμπληρώθηκε με το π.δ. 225/1998 (ΦΕΚ
175/24-7-1998) «Συμπλήρωση Κανονισμού Διάρθρωσης,
Συνθέσεως και αρμοδιοτήτων του ΟΓΑ», της υπουργικής
απόφασης Ε4/Φ.34/ΟΙΚ. 4279/1971 (ΦΕΚ 678/τ.Β΄/1971)
άρθ. 5 παρ. 6, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις
αριθμ. 1051/7/22-11-2005, 949/Θ17/26-6-2003, 980/
Θ3/7-4-2004, 1057/31-12-2014 αποφάσεις του Δ.Σ. του
ΟΓΑ, με τα οποία καθορίστηκαν η ασφαλιστική περιοχή,
οι αρμοδιότητες και η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
του π.Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΟΓΑ Δυτικής
Ελλάδας.
1.5. Του π.δ. 266/1989 (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/1989) «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Την αριθμ. 1152291/2019 (ΦΕΚ 3779/τ.Β΄/14-10-2019)
απόφαση του Διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
3. Την αριθμ. 31/Συν.3/23-1-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ενιαίου Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης, αποφασίζουμε:
Α. Τη συγχώνευση του Περιφερειακού Τμήματος Αγροτών Δυτικής Ελλάδας με το Περιφερειακό Υποκατάστημα
Μισθωτών Αχαΐας.
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Β. Τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ως ακολούθως:
1. Στα Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων του
Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας
μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Ελλάδας για τους
ασφαλισμένους και συνταξιούχους του τ.ΟΓΑ:
1.1. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης γήρατος ή θανάτου, η μέριμνα για τη συγκέντρωση ελλειπόντων δικαιολογητικών και η έκδοση των αποφάσεων περί συνταξιοδοτήσεως ή μη των αιτούντων,
1.2. Η παραλαβή των αιτήσεων για τη χορήγηση σύνταξης αναπηρίας, επιδομάτων παραπληγίας-τετραπληγίας, τυφλότητας και απολύτου αναπηρίας, η μέριμνα για
την παραπομπή των αιτούντων στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές για τον προσδιορισμό του ποσοστού
της ανικανότητας τους ως και για τη συγκέντρωση των
ελλειπόντων δικαιολογητικών, η άσκηση ενώπιον των
αρμόδιων Β΄ βάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών προσφυγών κατ' αποφάσεων των Α΄ βάθμιων Υγειονομικών
Επιτροπών και η έκδοση των σχετικών αποφάσεων (περί
συνταξιοδότησης ή μη των αιτούντων).
1.3. Η παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους
για την πορεία των υποθέσεων τους και για κάθε θέμα
που έχει σχέση με τη συνταξιοδότηση.
1.4. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική
κατάσταση των συνταξιούχων.
2. Στο Τμήμα Εσόδων Κοινών Επιχειρήσεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας, στο
Τμήμα Εσόδων - Μητρώου του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας και στο Τμήμα
Εσόδων του Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών
Ηλείας, μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από
το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Ελλάδας για
τους ασφαλισμένους του τ.ΟΓΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων στις οποίες εδρεύουν:
2.1. Η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές
σχετικά με την απασχόληση των ατόμων εκείνων που
ζητούν την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
2.2. Η εισήγηση και σύνταξη σχεδίων εγκριτικών απορριπτικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό, σχετικά
με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
2.3. Η απογραφή των υπόχρεων για καταβολή εισφοράς και εγγραφή τους στους σχετικούς Πίνακες Υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς.
2.4. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
2.5. Η αρμοδιότητα χορήγησης βεβαιώσεων χρόνου
ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημερότητας στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
τέως ΟΓΑ.
2.6. Η σύνταξη εισηγήσεων προς το αρμόδιο όργανο
που εξετάζει τις αιτήσεις αντιρρήσεων προσώπων για
την υπαγωγή τους ή μη στην ασφάλιση και την εγγραφή
τους ή μη στους Πίνακες υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, αφού συμπληρωθούν οι σχετικοί φά-
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κελοι με τις απαραίτητες πληροφορίες, έγγραφα και δικαιολογητικά και η κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών.
3. Στα Τμήματα Εσόδων-Μητρώου των Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών Κεφαλληνίας - Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από την Α΄ Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών,
για τους ασφαλισμένους των Περιφερειακών Ενοτήτων
στις οποίες εδρεύουν, εκτός από το Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κεφαλληνίας - Ιθάκης, το οποίο θα έχει
αρμοδιότητα και για τους ασφαλισμένους του τ.ΟΓΑ της
Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης:
3.1. Η συγκέντρωση στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές
σχετικά με την απασχόληση των ατόμων εκείνων που
ζητούν την ασφάλιση στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης
Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
3.2. Η εισήγηση και σύνταξη σχεδίων εγκριτικών απορριπτικών αποφάσεων σε πρώτο βαθμό, σχετικά
με την υπαγωγή στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας
Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
3.3. Η απογραφή των υπόχρεων για καταβολή εισφοράς και εγγραφή τους στους σχετικούς Πίνακες Υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς.
3.4. Η χορήγηση βεβαιώσεων για την ασφαλιστική κατάσταση των ασφαλισμένων στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
3.5. Η αρμοδιότητα χορήγησης βεβαιώσεων χρόνου
ασφάλισης και ασφαλιστικής ενημερότητας στους ασφαλισμένους του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του
τέως ΟΓΑ.
3.6. Η σύνταξη εισηγήσεων προς το αρμόδιο όργανο
που εξετάζει τις αιτήσεις αντιρρήσεων προσώπων για
την υπαγωγή τους ή μη στην ασφάλιση και την εγγραφή
τους ή μη στους Πίνακες υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς, αφού συμπληρωθούν οι σχετικοί φάκελοι με τις απαραίτητες πληροφορίες, έγγραφα και δικαιολογητικά και η κοινοποίηση των αποφάσεων αυτών.
4. Στο Τμήμα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας, στο Τμήμα Εσόδων Μητρώου του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας και στο Γραφείο Μητρώου του
Β΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ηλείας, μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα Αγροτών Δυτικής Ελλάδας για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων στις
οποίες εδρεύουν:
4.1. Η παρακολούθηση και η πραγματοποίηση των μεταβολών των ασφαλισμένων, η τήρηση και η ενημέρωση των υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
5. Στα Τμήματα Εσόδων-Μητρώου των Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης, Λευκάδας και Ζακύνθου μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες από την Α΄ Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Αγροτών
για τους ασφαλισμένους των Περιφερειακών Ενοτήτων
στις οποίες εδρεύουν, εκτός από το Τοπικό Υποκατάστημα Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης, το οποίο θα έχει
αρμοδιότητα και για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ της
Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης:
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5.1. Η παρακολούθηση και η πραγματοποίηση των μεταβολών των ασφαλισμένων, η τήρηση και η ενημέρωση των υπόχρεων ασφαλιστικής εισφοράς του Κλάδου
Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του τέως ΟΓΑ.
6. Στο Τμήμα Μητρώου του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας, στο Τμήμα Εσόδων Μητρώου του Γ΄ Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας, στο Γραφείο Μητρώου του Β΄
Τοπικού Υποκαταστήματος Μισθωτών Ηλείας και στα
Τμήματα Εσόδων-Μητρώου των Τοπικών Υποκαταστημάτων Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης, Λευκάδας και
Ζακύνθου μεταφέρονται οι ακόλουθες αρμοδιότητες
από τη Β΄ Διεύθυνση Υγείας Αγροτών για τους ασφαλισμένους του τ.ΟΓΑ των Περιφερειακών Ενοτήτων στις
οποίες εδρεύουν, εκτός από το Τοπικό Υποκατάστημα
Μισθωτών Κεφαλληνίας-Ιθάκης, το οποίο θα έχει αρμοδιότητα και για τους ασφαλισμένους του τ.ΟΓΑ της
Περιφερειακής Ενότητας Ιθάκης:
6.1. Η μέριμνα για την απογραφή των δικαιουμένων
παροχών του Κλάδου Υγείας, η σύνταξη και τήρηση
μητρώου και η ενημέρωση του επί πάσης μεταβολής.
Η μέριμνα για την έκδοση βεβαιώσεων ασφαλιστικού
δικαιώματος, για την έκδοση και παράδοση των βιβλιαρίων ασθενείας στους δικαιούχους και για την ενημέρωση,
ακύρωση, ανανέωση ή αντικατάσταση απολεσθέντων
βιβλιαρίων ασθενείας.
7. Στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας, μεταφέρονται οι
ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα
Αγροτών Δυτικής Ελλάδας για τους ασφαλισμένους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
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7.1. Η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων για τη
χορήγηση του βοηθήματος εξόδων κηδείας και τυχόν
ανείσπρακτων συντάξεων συνταξιούχων και ασφαλισμένων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών, η μέριμνα για
τη συγκέντρωση τυχόν ελλειπόντων.
7.2. Η χορήγηση επιδόματος μητρότητας (επίδομα
κυοφορίας και λοχείας) στις ασφαλισμένες του τέως ΟΓΑ.
8. Στο Τμήμα Παροχών Ασθενείας του Περιφερειακού
Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας, μεταφέρονται οι
ακόλουθες αρμοδιότητες από την Ε΄ Διεύθυνση Μητρώου Συνταξιούχων για τους ασφαλισμένους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
8.1. Η καταβολή των εξόδων κηδείας στους κατά νόμο
δικαιούμενους και η καταβολή στους κληρονόμους των
αποθανόντων συνταξιούχων των οφειλόμενων σε αυτούς συντάξεων.
9. Στο Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αχαΐας, μεταφέρονται
οι ακόλουθες αρμοδιότητες από το Περιφερειακό Τμήμα
Αγροτών Δυτικής Ελλάδας για τους ασφαλισμένους της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:
9.1. Η διενέργεια της αναστολής ή της διακοπής της
συνταξιοδοτήσεως, η διενέργεια των πάσης φύσεως μεταβολών του ποσού των συντάξεων και η μέριμνα για τη
σχετική ενημέρωση του Μητρώου των συνταξιούχων.
Η απόφαση ισχύει από τις 3-2-2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2020
Ο Διοικητής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΛΑΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
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, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου 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 - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.
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