
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1548/37553 
Τροποποίηση της αριθμ. 4653/106862/7.10.2015 

υπουργικής απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα 

εφαρμογής της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον 

τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς 

χυμοπoίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κα-

νονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ 2157 

Β΄/2015), όπως ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 1 του άρθρου 6 της με αριθμ. 561/26111/

5.3.2015 υπουργικής απόφασης (Β΄ 446) «Καθορισμός 
λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης 
στον τομέα των πορτοκαλιών που οδηγούνται προς χυ-
μοποίηση σε εκτέλεση του άρθρου 52, του Κανονισμού 
(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Συμβουλίου», όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει,

β) της παρ. 2 του αρ. 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 προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»,

γ) των άρθρων 13 μέχρι και 29 του ν. 2637/1998 
(A΄ 200) «Σύσταση Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου 
Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυή-
σεων», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 (ΦΕΚ 154 Α΄), το άρθρο 24 
του ν. 2945/2001 (ΦΕΚ 223 Α΄) και το άρθρο 29 παρ. 1-8 
του ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α΄/2003),

δ) της με αριθμ. 262385/21.4.2010 κοινής υπουργικής 
απόφασης (ΦΕΚ 509 Β΄/23.4.2010) «Εφαρμογή του κα-
θεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συ-
μπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
73/2009 και του κανονισμού 1698/05 του Συμβουλίου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/7056/2015 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 147 Β΄/22.2.2015) «Εθνικές επιλο-

γές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των 
άμεσων ενισχύσεων κατ΄ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 
1307/2013 και του Κανονισμού (ΕΚ)1306 /2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

2. Τους Κανονισμούς (ΕΕ):
α) 1307/2013 του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών 

κανόνων για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 63/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 
του Συμβουλίου».

β) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχεί-
ριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πο-
λιτικής 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».

δ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων 
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώ-
των στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτι-
κής και για την τροποποίηση του παραρτήματος X του 
εν λόγω κανονισμού».

ε) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολο-
κληρωμένο 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».

στ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 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».

ζ) 809/2014 της Επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τα μέ-
τρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμμόρφωση.
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3. α) το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 38),

β) το π.δ. 24/2015 (Α΄20) «Σύσταση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Κοι-
νωτικών Ασφαλίσεων»,

γ) το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών»,

δ) το π.δ. 107/2014 (Α΄ 174) «Οργανισμός του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποιείται η με αριθμ. 4653/106862/7.10.2015 

υπουργική απόφαση όπως ισχύει, ως εξής:
Α. Στο άρθρο 1, η περ. (α) και (β) αντικαθίστανται ως 

εξής:
«α) φορείς:
αα) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και Μορφές Συλλογικής 

Οργάνωσης, όπως ορίζονται στο ν. 4384/2016,
αβ) Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών, σύμφωνα 

με τους Καν. (ΕΚ)1305/13 και 1308/13 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

β) περίοδος μεταποίησης: από 1η Ιανουαρίου ως και 
31η Δεκεμβρίου»

Β. Στο άρθρο 2
α) η παρ. 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3.Α. Η μεταποιητική επιχείρηση που επιθυμεί να 

εγκριθεί, προκειμένου να συμμετάσχει στο καθεστώς 
το έτος 2017, υποχρεούται μέχρι την 31η Οκτωβρίου 
2016, να καταθέτει την αίτηση έγκρισης του ΥΠΟΔΕΙΓ-
ΜΑΤΟΣ 1 της παρούσης στη Διεύθυνση Μεταποίησης 
και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτικής Παραγωγής 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και 
Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας 
που εδρεύει το εργοστάσιο, για την αρτιότητα και κα-
ταλληλότητα των εγκαταστάσεων για μεταποίηση της 
πρώτης ύλης σε τελικά προϊόντα (σύμφωνα με τον ΚΑΝ 
852/2004).

β) Στην περίπτωση που η χυμοποίηση δεν πραγματο-
ποιείται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υποβάλλεται επι-
πλέον το μισθωτήριο συμβόλαιο, ή η σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο αποδεικνύ-
ει επίσημα τη συνεργασία της μεταποιητικής εγκατά-
στασης με την μεταποιητική επιχείρηση καθώς και το 
σχετικό αποδεικτικό κατάθεσης στην αρμόδια ΔΟΥ. Η 
διάρκεια συνεργασίας πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 
το σύνολο της περιόδου όπως ορίζεται στο σημείο (β) 
του άρθρου 1 της παρούσας.

γ) Βεβαίωση της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας 
που εδρεύει το εργοστάσιο, ότι τις προηγούμενες πε-
ριόδους χυμοποίησε το σύνολο της πρώτης ύλης που 
παρέλαβε στο πλαίσιο του καθεστώτος της συνδεδεμέ-
νης ενίσχυσης, μετά από έλεγχο του ισοζυγίου. Η ΔΑΟΚ 
που εκδίδει το ανωτέρω έγγραφο, δύναται να ζητήσει 

πληροφορίες ή να συνεργαστεί με άλλες ΔΑΟΚ προκει-
μένου να το εκδώσει.».

δ) Βεβαίωση της ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας 
που εδρεύει το εργοστάσιο, σχετικά με την εξόφληση 
των πληρωμών της μεταποιητικής επιχείρησης προς 
τους φορείς, για τη πρώτη ύλη που έλαβε στο πλαίσιο της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης κατά τις προηγούμενες περιό-
δους. Η σύμβαση ανάμεσα στην μεταποιητική επιχείρη-
ση και τον φορέα περιλαμβάνει την συμφωνηθείσα για 
την πρώτη ύλη τιμή ανά κιλό προϊόντος. Η μεταποιητική 
επιχείρηση καταβάλει στους φορείς την αξία της πρώτης 
ύλης υποχρεωτικά με τραπεζικό έμβασμα και σύμφωνα 
με τους όρους της σύμβασης το αργότερο ως την 30 
Ιουνίου του επόμενου έτους. Η ΔΑΟΚ που εκδίδει το ανω-
τέρω έγγραφο, δύναται να ζητήσει πληροφορίες ή να 
συνεργαστεί με άλλες ΔΑΟΚ προκειμένου να το εκδώσει.

Β. Η μεταποιητική επιχείρηση που επιθυμεί να εγκριθεί, 
προκειμένου να συμμετάσχει στο καθεστώς το έτος 2018 
και εφεξής υποχρεούται μέχρι την 31η Οκτωβρίου του 
προηγούμενου έτους για το οποίο επιθυμεί να συμμε-
τάσχει στο σύστημα, να καταθέτει την αίτηση έγκρισης 
του ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 1 της παρούσης στη Διεύθυνση 
Μεταποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Τροφίμων Φυτι-
κής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, συνυποβάλλοντας τα δικαιολογητικά των 
περιπτώσεων 3Α(α), 3Α(β) και 3Α(γ) της παρούσας πα-
ραγράφου.».

Γ. Στο άρθρο 3 η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με την επιφύλαξη των κριτηρίων ποιότητας, όπως 

καθορίζονται στη σύμβαση μεταξύ του φορέα ή μεμο-
νωμένου γεωργού και της μεταποιητικής επιχείρησης, τα 
πορτοκάλια που παραδίδονται στη μεταποιητική επιχεί-
ρηση πρέπει να είναι υγιή, ανόθευτα και ποιότητας σύμ-
φωνης με τα συναλλακτικά ήθη, να είναι δε κατάλληλα 
για μεταποίηση.».

Δ. Στο άρθρο 4 η παρ. 1, 3 και 5 αντικαθίστανται ως 
εξής:

«1. Η παράδοση της πρώτης ύλης γίνεται από (α) τους 
φορείς για τα μέλη τους και τους συνεργαζόμενους με 
αυτούς γεωργούς ή (β) τους μεμονωμένους γεωργούς 
με ευθύνη τους στο εργοστάσιο της μεταποιητικής επι-
χείρησης».

«3. Κατά την παράδοση της πρώτης ύλης διενεργείται 
σε κάθε φορτίο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Οι πο-
σότητες ζυγίζονται, καταγράφεται το καθαρό βάρος της 
πρώτης ύλης που παραδόθηκε και διενεργείται δειγμα-
τοληψία για τον υπολογισμό του ποσοστού κατά βάρος 
ελαττωματικής πρώτης ύλης σύμφωνα με το άρθρο 3. 
Η ελαττωματική πρώτη ύλη δεν υπολογίζεται στον κα-
θορισμό των ποσοτήτων της παρ.1 του άρθρου 3 της 
υπ’ αριθμ. 561/26111/5.3.2015 (Β΄ 446) υπουργικής από-
φασης».

«5. Όλα τα στοιχεία του ελέγχου καταγράφονται στο 
δελτίο παράδοσης - παραλαβής, σύμφωνα με το ΥΠΟ-
ΔΕΙΓΜΑ 2. Το δελτίο υπογράφεται από εκπρόσωπo του 
φορέα ή το γεωργό εφόσον αυτός παραδίδει απευθείας 
στην μεταποιητική επιχείρηση και από εκπρόσωπο της 
μεταποιητικής επιχείρησης. Το δελτίο παράδοσης - πα-
ραλαβής συνοδεύεται και από το αντίστοιχο ζυγολόγιο.
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Εάν κατά την παραλαβή παραβρίσκεται η τριμελής 
επιτροπή της Δ.Α.Ο.Κ του άρθρου 5 της παρούσας, το 
εν λόγω δελτίο συνυπογράφεται και από την επιτροπή.

Δελτίο παράδοσης - παραλαβής υποχρεούται να 
διατηρεί η μεταποιητική επιχείρηση και ο φορέας ή ο 
γεωργός.

Εφόσον κατά την οριστικοποίηση των στοιχείων του 
ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου που αναγράφονται 
στο δελτίο παράδοσης - παραλαβής υπάρξει διαφωνία 
μεταξύ των δύο μερών, γνωματεύει σχετικά η τριμελής 
επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας και η γνωμάτευση 
είναι οριστική.».

Ε.
1. Η περ.(α) της παρ.2 του άρθρου 5, αντικαθίσταται 

ως εξής:
«α. Επιτόπιος έλεγχος τουλάχιστον στο 5% των πο-

σοτήτων της πρώτης ύλης που παραλαμβάνει η μετα-
ποιητική επιχείρηση στο πλαίσιο του καθεστώτος της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης κάθε εμπορική περίοδο. Γίνεται 
επαλήθευση των αναγραφόμενων στοιχείων στα δελτία 

παράδοσης - παραλαβής και η ΤΕΕ συνυπογράφει το εν 
λόγω δελτίο.

Φορτίο, το βάρος του οποίου δεν ανταποκρίνεται στο 
αναγραφόμενο στα παραστατικά και το ζυγολόγιο που 
το συνοδεύουν, απορρίπτεται και επιστρέφεται στον 
φορέα ή το γεωργό.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες στο ανω-
τέρω έργο τους, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις:

- ανακοινώνουν στις αρμόδιες ΔΑΟΚ στην αρχή της 
περιόδου μεταποίησης τις ποσότητες πρώτης ύλης που 
πρόκειται να παραλάβουν εντός του συστήματος συν-
δεδεμένης ενίσχυσης

- καταρτίζουν ένα ενδεικτικό εβδομαδιαίο πρόγραμ-
μα παραλαβής στο οποίο αναφέρεται υποχρεωτικά και 
ο χώρος παραλαβής και το υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
στις αρμόδιες ΔΑΟΚ, σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 της 
παρούσας».

ΣΤ. Στο άρθρο 7 τα υποδείγματα αντικαθίστανται ως 
εξής:
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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*02012310704170008*

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 Ανασυ-
γκρότησης. 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 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. 

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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