
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της αριθ. 926/39517/6-4-2015 από-
φασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Καθορισμός λεπτομερειών χορήγησης της συν-
δεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των συμπύρη-
νων ροδάκινων που οδηγούνται προς χυμοποίη-
ση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου» (Β’ 680/
21-4-2015)». 

2 Κατάλογος επιχορηγούμενων φορέων του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικο-
νομικού έτους 2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 3423/146098 (1)
 Τροποποίηση της αριθ. 926/39517/6-4-2015 

απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παρα-

γωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας «Καθορισμός λεπτομερειών χορήγη-

σης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των 

συμπύρηνων ροδάκινων που οδηγούνται προς 

χυμοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κα-

νονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Συμβουλίου»

(Β’ 680/21-4-2015)». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

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 αρμοδι-
ότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων»(Α΄32), όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την 
παρ.2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συ-
νεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγρο-
τικού 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 Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων 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 Κυ-
βέρνηση 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 θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γε-
ωργικής 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 παρακο-
λούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την κα-
τάργηση 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 συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του Ευρωπα-
ϊκού 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 συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
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και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες 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 Επι-
τροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θε-
σπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς 
βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γε-
ωργικής πολιτικής (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48). 

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 809/2014 της Επι-
τροπής, 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 ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69). 

3. Το άρθρο 33 της αριθ. 104/7056/21-1-2015 από-
φασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικα-
σίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση 
του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν.(ΕΕ) 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου»(Β΄147/22-1-2015). 

4. Την με αριθ. 184714/15-12-2016 εισήγηση του 
Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε. 

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η με αριθμ. 
926/39517/6-4-2015 (ΦΕΚ 680 Β/21-4-2015) υπουργική 
απόφαση, ως προς τους όρους επιλεξιμότητας καθώς και 
ως προς τις υποχρεώσεις των γεωργών, των φορέων και 
των εγκεκριμένων μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 2 
Τροποποίηση της με αριθμ. 926/39517/6-4-2015 
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 680 Β/2015) 

Α. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης είναι οι γε-

ωργοί που πληρούν τους παρακάτω όρους επιλεξιμό-
τητας: 

1. Παραδίδουν για χυμοποίηση από 1η Ιουνίου έως και 
1η Νοεμβρίου κάθε έτους κατ’ ελάχιστο 6 τόνους συμπύ-
ρηνο ροδάκινο ανά εκτάριο καλλιεργούμενης έκτασης. 
Η αναλογία αυτή υπολογίζεται με βάση το σύνολο των 
παραδόσεων προς τις εγκεκριμένες μεταποιητικές επι-
χειρήσεις και των εκτάσεων καλλιέργειας συμπυρήνου 
ροδάκινου για τις οποίες ο δικαιούχος υποβάλλει αίτημα 
συνδεδεμένης ενίσχυσης σε επίπεδο αγροτεμαχίου στα 
πλαίσια της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης. Στην περίπτωση 
που υπάρχουν διαπιστωμένες εξατομικευμένες ζημιές 
ανά δικαιούχο από τον Ελληνικό Οργανισμό Γεωργικών 
Ασφαλίσεων δύναται οι ποσότητες αυτές να προσμε-
τρούνται στη συνολική επιλέξιμη ποσότητα. Ο ΕΛΓΑ 

υποχρεούται στην αποστολή σχετικού ηλεκτρονικού 
αρχείου με τα αποτελέσματα εκτιμήσεων ζημιών στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ το αργότερο ως το τέλος Φεβρουαρίου του 
έτους που έπεται της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης . 

2. Οι παραδόσεις στις μεταποιητικές επιχειρήσεις 
πραγματοποιούνται μέσω των παρακάτω φορέων για 
τους παραγωγούς μέλη τους.

α) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής 
Οργάνωσης όπως ορίζονται στο νόμο 4384/2016. 

β) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα με 
τους καν.(ΕΚ) 1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Γεωργοί οι οποίοι δεν είναι μέλη των ανωτέρω φορέων 
μπορούν να παραδίδουν: 

• σε αυτούς ως συνεργαζόμενοι 
• απευθείας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις. 
3. Η ελάχιστη επιλέξιμη έκταση αγροτεμαχίου προς 

ένταξη στο καθεστώς συνδεδεμένης ενίσχυσης ορίζεται 
σε 0,1 εκτάρια». 

Β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής: 
‹‹Να διατηρούν τα επίσημα παραστατικά τα οποία 

τεκμηριώνουν την παράδοση της πρώτης ύλης στις με-
ταποιητικές επιχειρήσεις ή τους φορείς του άρθρου 3 
ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία απαιτούνται από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ τουλάχιστον για τρία έτη››. 

Γ. Στο άρθρο 6 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) Οι παράγραφοι 1 και 6 διαγράφονται. 
β) Η παράγραφος 2) αντικαθίσταται ως εξής: 
«2) Να παραδίδουν την ποσότητα συμπύρηνου ρο-

δάκινου για χυμοποίηση στις εγκεκριμένες μεταποιητι-
κές επιχειρήσεις. Οι προϋποθέσεις έγκρισης ορίζονται 
με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων». 

γ) Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 αριθμούνται εκ νέου σε 
1, 2, 3 και 4. 

Δ. Στο άρθρο 7 γίνονται οι εξής τροποποιήσεις: 
α) Η παράγραφος 1 διαγράφεται. 
β) Η παράγραφος 2) αντικαθίστανται ως εξής: 
«2) Να συμπληρώνουν ηλεκτρονικά στην από τον ΟΠΕ-

ΚΕΠΕ οριζόμενη εφαρμογή τις συνολικές ποσότητες για 
κάθε παραγωγό ή φορέα του άρθρου 3 από τον οποίο 
έχουν παραλάβει πρώτη ύλη συμπύρηνων ροδάκινων 
προς χυμοποίηση στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυ-
σης. Ειδικότερα για τους παραγωγούς που παραδίδουν 
πρώτη ύλη απευθείας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές 
μονάδες καταχωρούνται τα προσωπικά τους στοιχεία 
το ΑΦΜ τους καθώς και η αναλυτική ποσότητα παρα-
λαμβανομένης πρώτης ύλης που οδηγείται προς χυμο-
ποίηση ανά φορτίο η οποία συμφωνεί με τα εκδοθέντα 
παραστατικά». 

γ) Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 αριθμούνται εκ νέου σε 
1, 2, 3 και 4. 

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση καταλαμβάνει τις αιτήσεις που 

έχουν υποβληθεί εντός του ημερολογιακού έτους 2016 
εκτός από τα σημεία Γ α) και Δ α) τα οποία ισχύουν από 
το ημερολογιακό έτος αιτήσεων 2017. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2016

Ο Yπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

i

   Αριθμ. 4483/145836 (2)

Κατάλογος επιχορηγούμενων φορέων του Υπουρ-

γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οικο-

νομικού έτους 2017.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ της παρ. 5 του 

άρθρου 24 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
όπως ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. 4277/138736/12-12-2016 (ΑΔΑ: 
75704653ΠΓ-04Τ) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Κατανομή πιστώσεων Τακτι-
κού Προϋπολογισμού ΥΠ.Α.Α. και Τ. οικονομικού έτους 
2017 σε αναλυτικό επίπεδο».

Οι επιχορηγούμενοι φορείς του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων από τον Κρατικό Προϋπολογι-
σμό οικονομικού έτους 2017 είναι οι εξής:

1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ
2. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
3. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
4. ΚΟΝΙΑΡΕΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
5. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
6. ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
8. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙ-

ΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2016

 Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ       
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*02043113012160004*

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

     

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 υποβάλ-
λεται 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

E     

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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