E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2016.11.04 13:33:46
EET
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

36311

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
4 Νοεμβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2956/120334
Τεχνικός Κανονισμός για τον καθορισμό των
απαιτήσεων σχετικά με την επισήμανση, τη
σφράγιση και τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των
οπωροφόρων φυτών που προορίζονται για την
παραγωγή φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου, σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2014/96/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 298/
16-10-2014, σ. 12)».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 7 και της παραγράφου 6 του άρθρου 16 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και Εμπορίας του πολλαπλασιαστικού
υλικού φυτικών ειδών» (Α' 164), όπως η παράγραφος
4 του άρθρου 7 προστέθηκε με την παράγραφο 1 του
άρθρου 7 του Ν. 2325/1995 (Α'153) και η παράγραφος 6
του άρθρου 16 τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ιδίου
ως άνω νόμου,
β) Της περίπτωσης α' της παραγράφου 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 παράγραφος
2 τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 46
του Ν. 4384/2016 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές
συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες
διατάξεις» (Α' 78).
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. Την υπ’ αριθμ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
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Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάρκο
Μπόλαρη» (Β' 2144/6-10-2015).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των
απαιτήσεων σχετικά με την επισήμανση, τη σφράγιση και
τη συσκευασία του πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων, οι οποίες εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου,
σε συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία 2014/96/
ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 298/16-10-2014, σ. 12).
Άρθρο 2
Απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση,
τη σφράγιση και τη συσκευασία
(Άρθρο 1 της εκτελεστικής Οδηνίας 2014/96/ΕΕ)
Το πολλαπλασιαστικό υλικό των οπωροφόρων φυτών
(στο εξής «πολλαπλασιαστικό υλικό») που έχει πιστοποιηθεί επισήμως ως προβασικό, βασικό, ή πιστοποιημένο
υλικό, όσο και τα οπωροφόρα φυτά που προορίζονται
για την παραγωγή φρούτων (στο εξής «οπωροφόρα
φυτά») που έχουν πιστοποιηθεί επισήμως ως πιστοποιημένο υλικό, διατίθενται στην αγορά μόνο εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση,
τη σφράγιση και τη συσκευασία που καθορίζονται στα
άρθρα 3 και 5. Το συνοδευτικό έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 4 μπορεί, κατά περίπτωση, να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά προς την επισήμανση.
Το πολλαπλασιαστικό υλικό και τα οπωροφόρα
φυτά που χαρακτηρίζονται ως υλικό CAC (Conformitas
Agragria Communitatis) διατίθενται στην αγορά μόνο
εάν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για το έγγραφο
του προμηθευτή που προβλέπεται στο άρθρο 6.
Άρθρο 3
Επισήμανση του προβασικού, του βασικού ή του
πιστοποιημένου υλικού
(Άρθρο 2 της εκτελεστικής Οδηνίας 2014/96/ΕΕ)
1. Για το προβασικό, το βασικό ή το πιστοποιημένο υλικό
τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Τ.Α.Α.) του Υπουργεί-
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ου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συντάσσουν και
τοποθετούν στα φυτά ή στα μέρη φυτών που διατίθενται
στο εμπόριο ως πολλαπλασιαστικό υλικό ή ως οπωροφόρα φυτά ετικέτα η οποία συμμορφώνεται με τις παραγράφους 2 έως 5. Τα Τ.Α.Α. μπορούν να επιτρέπουν στον προμηθευτή να συντάσσει και να τοποθετεί την ετικέτα υπό
την επίβλεψη τους. Ο σχεδιασμός της ετικέτας καθορίζεται
από τα Τ.Α.Α. σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4.
Το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα φυτά που
ανήκουν στην ίδια παρτίδα μπορούν να διατίθενται στην
αγορά συνοδευόμενα από μία και μόνη ετικέτα, όταν το
εν λόγω υλικό ή τα εν λόγω φυτά τοποθετούνται στην ίδια
συσκευασία, δέμα ή περιέκτη και η ετικέτα αυτή τοποθετείται σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5.
Οπωροφόρα φυτά ηλικίας ενός έτους ή άνω φέρουν
ατομική επισήμανση. Στην περίπτωση αυτή, η επισήμανση μπορεί να πραγματοποιηθεί στον αγρό πριν ή κατά
τη διάρκεια της εκρίζωσης ή σε μεταγενέστερο στάδιο.
Όταν η επισήμανση πραγματοποιείται σε μεταγενέστερο
στάδιο, τα φυτά της ίδιας παρτίδας εκριζώνονται ταυτόχρονα και διατηρούνται χωριστά από τις άλλες παρτίδες
σε επισημασμένους περιέκτες έως ότου τα εν λόγω φυτά
επισημανθούν.
2. Η ετικέτα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ένδειξη «κανόνες και πρότυπα της ΕΕ»,
β) το κράτος μέλος επισήμανσης ή τον αντίστοιχο
κωδικό,
γ) την αρμόδια επίσημη υπηρεσία ή τον αντίστοιχο
κωδικό,
δ) το ονοματεπώνυμο του προμηθευτή ή τον αριθμό/
κωδικό εγγραφής του σε μητρώο που χορηγείται από
την αρμόδια επίσημη υπηρεσία,
ε) τον αριθμό αναφοράς της συσκευασίας ή του δέματος, τον ατομικό σειριακό αριθμό, τον αριθμό εβδομάδας
ή τον αριθμό παρτίδας,
στ) τη βοτανική ονομασία,
ζ) την κατηγορία και για το βασικό υλικό και τον αριθμό
γενιάς,
η) την ονομασία της ποικιλίας, και κατά περίπτωση, του
κλώνου. Στην περίπτωση έρριζων υποκειμένων που δεν
ανήκουν σε ποικιλία, στην ετικέτα περιλαμβάνεται η ονομασία του είδους ή του σχετικού διαειδικού υβριδίου. Για
τα εμβολιασμένα οπωροφόρα δένδρα αυτά τα στοιχεία
πρέπει να παρέχονται για το έρριζο υποκείμενο και για το
εμβόλιο. Όσον αφορά τις ποικιλίες για τις οποίες εκκρεμεί
αίτηση επίσημης καταχώρισης ή δικαιώματος επί φυτικής
ποικιλίας, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εξής ενδείξεις: «προτεινόμενη ονομασία» και «εκκρεμούσα αίτηση»,
θ) την ένδειξη «ποικιλία με επίσημα αναγνωρισμένη
περιγραφή», ανάλογα με την περίπτωση,
ι) την ποσότητα,
ια) τη χώρα παραγωγής και τον αντίστοιχο κωδικό, εάν
διαφέρει από το κράτος μέλος επισήμανσης,
ιβ) το έτος έκδοσης,
ιγ) το έτος έκδοσης της αρχικής ετικέτας, σε περίπτωση
που αυτή αντικαθίσταται από άλλη ετικέτα.
3. Η ετικέτα τυπώνεται ανεξίτηλα σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες.
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4. Εάν χρησιμοποιείται έγχρωμη ετικέτα για οποιαδήποτε κατηγορία φυτών ή μέρη φυτών, τα χρώμα της
ετικέτας είναι:
α) λευκό με μωβ διαγώνια γραμμή για το προβασικό
υλικό,
β) λευκό για το βασικό υλικό και
γ) μπλε για το πιστοποιημένο υλικό.
5. Η ετικέτα τοποθετείται στα φυτά ή τα μέρη φυτών
που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά ως πολλαπλασιαστικό υλικό ή οπωροφόρα φυτά. Αν τα εν λόγω φυτά
ή μέρη φυτών πρόκειται να διατεθούν στην αγορά σε
συσκευασία, δέμα ή περιέκτη, η ετικέτα τοποθετείται
στην εν λόγω συσκευασία, δέμα ή περιέκτη.
Όταν σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου
1, το πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα οπωροφόρα φυτά
διατίθενται στην αγορά με μία και μόνη ετικέτα, η ετικέτα
τοποθετείται στη συσκευασία, το δέμα ή τον περιέκτη
που περιέχουν το εν λόγω πολλαπλασιαστικό υλικό ή τα
εν λόγω οπωροφόρα φυτά.
Άρθρο 4
Συνοδευτικό έγγραφο για το προβασικό,
το βασικό ή το πιστοποιημένο υλικό
(Άρθρο 3 της εκτελεστικής Οδηγίας 2014/96/ΕΕ)
1. Για παρτίδες:
α) διαφορετικών ποικιλιών ή
β) διαφορετικών τύπων προβασικού, βασικού ή πιστοποιημένου υλικού,
που θα αποτελέσουν αντικείμενο κοινής εμπορίας, μπορεί να συντάσσεται συνοδευτικό έγγραφο από τα Τ.Α.Α. ή
από τον οικείο προμηθευτή υπό την επίβλεψη των Τ.Α.Α.,
το οποίο συμπληρώνει την ετικέτα του άρθρου 3.
2. Το συνοδευτικό έγγραφο πληροί τις ακόλουθες
απαιτήσεις:
α) περιλαμβάνει τα στοιχεία που καθορίζονται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 3, όπως αναγράφονται στην
αντίστοιχη ετικέτα,
β) συντάσσεται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της
Ένωσης,
γ) εκδίδεται τουλάχιστον εις διπλούν (προμηθευτής
και παραλήπτης),
δ) συνοδεύει το υλικό από τον τόπο του προμηθευτή
στον τόπο του παραλήπτη,
ε) περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση
του παραλήπτη,
στ) αναγράφει την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου,
ζ) περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις οικείες παρτίδες.
3. Εάν οι πληροφορίες του συνοδευτικού εγγράφου
έρχονται σε αντίθεση με τις πληροφορίες της ετικέτας
του άρθρου 3, υπερισχύουν οι πληροφορίες της ετικέτας.
Άρθρο 5
Απαιτήσεις σχετικά με τη σφράγιση και τη
συσκευασία όσον αφορά το προβασικό, το
βασικό ή το πιστοποιημένο υλικό
(Άρθρο 4 της εκτελεστικής Οδηγίας 2014/96/ΕΕ)
1. Όταν το προβασικό, το βασικό ή το πιστοποιημένο
υλικό διατίθεται στην αγορά σε παρτίδες των δύο ή πε-
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ρισσοτέρων φυτών ή μερών φυτών, οι παρτίδες αυτές
είναι επαρκώς ομοιογενείς.
Τα φυτά ή τα μέρη φυτών που αποτελούν τις εν λόγω
παρτίδες πληρούν τις απαιτήσεις των παρακάτω περιπτώσεων α' ή β':
α) τα φυτά ή τα μέρη των φυτών είναι σε σφραγισμένη
συσκευασία ή σφραγισμένο περιέκτη σύμφωνα με την
παράγραφο 2, ή
β) τα φυτά ή τα μέρη των φυτών αποτελούν τμήμα
σφραγισμένου δέματος σύμφωνα με την παράγραφο 2.
2. Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής, με τον όρο
«σφράγιση» νοείται, σε περίπτωση συσκευασίας ή περιέκτη, το κλείσιμο κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί
να ανοιχτεί χωρίς να καταστραφεί το πώμα, σε περίπτωση δέματος, το δέσιμο κατά τέτοιον τρόπο ώστε τα φυτά
ή τα μέρη φυτών που αποτελούν τμήμα του δέματος να
μην μπορούν να διαχωριστούν χωρίς να καταστραφεί το
δέσιμο ή τα δεσίματα. Η συσκευασία, το δέμα ή ο περιέκτης επισημαίνονται κατά τρόπον ώστε η αφαίρεση της
ετικέτας να τα καθιστά άκυρα.
Άρθρο 6
Έγγραφο του προμηθευτή για υλικό CAC
(Άρθρο 5 της εκτελεστικής Οδηγίας 2014/96/ΕΕ)
1. Το υλικό CAC διατίθεται στην αγορά με έγγραφο
που συντάσσεται από τον προμηθευτή σύμφωνα με τις
παραγράφους 2 και 3 (στο εξής «το έγγραφο του προμηθευτή»). Το έγγραφο του προμηθευτή δε θα πρέπει
να μοιάζει με την ετικέτα του άρθρου 3 ή με το συνοδευτικό έγγραφο που αναφέρεται στο άρθρο 4, ώστε να
αποφεύγεται τυχόν σύγχυση μεταξύ του εγγράφου του
προμηθευτή και των δύο αυτών εγγράφων.
2. Το έγγραφο το προμηθευτή περιέχει τουλάχιστον
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) την ένδειξη «κανόνες και πρότυπα της ΕΕ»,
β) το κράτος μέλος όπου συντάχτηκε το έγγραφο του
προμηθευτή, ή τον αντίστοιχο κωδικό,
γ) την αρμόδια επίσημη υπηρεσία ή τον αντίστοιχο
κωδικό,
δ) το ονοματεπώνυμο του προμηθευτή ή τον αριθμό/
κωδικό εγγραφής του σε μητρώο που χορηγείται από
την αρμόδια επίσημη υπηρεσία,
ε) τον ατομικό αύξοντα αριθμό, τον αριθμό εβδομάδας
ή τον αριθμό παρτίδας,
στ) τη βοτανική ονομασία,
ζ) το υλικό CAC,
η) την ονομασία της ποικιλίας και, κατά περίπτωση,
του κλώνου. Στη περίπτωση έρριζων υποκειμένων που
δεν ανήκουν σε ποικιλία, στην ετικέτα περιλαμβάνεται η
ονομασία του είδους ή του σχετικού διαειδικού υβριδίου.
Για τα εμβολιασμένα οπωροφόρα φυτά αυτά τα στοιχεία πρέπει να παρέχονται για το έρριζο υποκείμενο και
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για το εμβόλιο. Όσον αφορά τις ποικιλίες για τις οποίες
εκκρεμεί αίτηση καταχώρισης ή δικαιώματος επί φυτικής ποικιλίας, τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εξής
ενδείξεις: «προτεινόμενη ονομασία» και «εκκρεμούσα
αίτηση»,
θ) την ποσότητα,
ι) τη χώρα παραγωγής και τον αντίστοιχο κωδικό, εάν
διαφέρει από το κράτος μέλος στο οποίο συντάχθηκε το
έγγραφο του προμηθευτή,
ια) την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου.
3. Το έγγραφο του προμηθευτή τυπώνεται ανεξίτηλα
σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης, με ευδιάκριτους και ευανάγνωστους χαρακτήρες.
Άρθρο 7
Έλεγχοι -Κυρώσεις
Για τον έλεγχο της τήρησης των διατάξεων της απόφασης αυτής εφαρμόζεται η αριθ. 240460/5-5-2010 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Τεχνικός κανονισμός για την εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων
δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/90/ΕΚ του Συμβουλίου» (Β' 622/10-5-2010) και σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εφαρμόζονται τα άρθρα 16 και 18 της
ιδίας ως άνω απόφασης.
Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής τα άρθρα 9 και 10 της αριθ. 289718/1-9-2008 απόφασης του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τεχνικός
Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και των οπωροφόρων
δένδρων που προορίζονται για την παραγωγή φρούτων,
κατηγοριών ανώτερων της κατηγορίας CAC (Conformitas
Agraria Communitatis-Ελαχίστων Κοινοτικών Προδιαγραφών) που παράγεται στη Χώρα» (Β' 1952/23-9-2008)
καταργούνται.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
(Άρθρο 6 της εκτελεστικής Οδηγίας 2014/96/ΕΕ)
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
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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

*02035780411160004*

