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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 381/2005
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 539/Β/
2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής
και για τον καθορισμό μέτρων ελέγχου, τελών
και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά».

2

Τροποποίηση της αριθμ. 1394/57870/21-5-2015
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα
των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52
του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 1038/
3-6-2015)».

3

Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.
184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται
σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού
ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση
ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας
με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του
ν.4414/2016.

Αρ. Φύλλου 1263

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 128/2017
(1)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 381/2005
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 539/Β/
2.5.2006) «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και
για τον καθορισμό μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)
648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά».
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα αριθμ. οικ. 30/004/000/5210/07.12.2017 έγγραφο
της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών
Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του
άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α/1995).
3. Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 391).
4. Την αριθμ. 1078204/927/0006Α/6-8-1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β΄ 517).
5. Το π.δ. 284/1988 και 142/2017 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128 και ΦΕΚ Α΄ 181),
όπως ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 1 (Υποκεφ. Α΄), του
άρθρου 14 παράγραφος 2, εδάφιο γ, (Υποκεφ. Γ΄) και του
άρθρου 41 του νόμου αριθμ. 4389/2016 «Επείγουσες
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/Α/27-5-2016).
7. Tην απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/
10-03-2017 (Β΄ 968), με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
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8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου»
(ΦΕΚ 34/Α’/17.03.1983) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί
από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις προβλέψεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α’/21.05.1984) και
του άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
9. Την αριθμ. 3017130/2798 (ΦΕΚ 1843/Β’/2009) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών
«Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού 1272/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου (L 353/31.12.2008)».
10. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α΄ 208),
καθώς και το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 192).
11. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
12. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 3).
13. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696).
14. Την αριθμ. Υ197 απόφαση του Πρωθυπουργού
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρο Χαρίτση»
(B΄ 3722), όπως ισχύει.
15. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
17. Την ανάγκη επικαιροποίησης ορισμένων εθνικών εφαρμοστικών διατάξεων προς τον κανονισμό
(ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L
104/8.4.2004), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση αριθμ. 128/2017 του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση της 14ης Δεκεμβρίου 2017, και η οποία έχει
ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την τροποποίηση και συμπλήρωση της
αριθμ. 381/2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 539/
Β/2.5.2006) “Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και για
τον καθορισμό μέτρων ελέγχου, τελών και κυρώσεων
για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
τα απορρυπαντικά” ως ακολούθως:

Τεύχος Β’ 1263/10.04.2018

Άρθρο 1
Κάθε αναφορά:
α) Στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών
Προϊόντων νοείται ως αναφορά στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων.
β) Στην κοινή υπουργική απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ
1214/Β/19.9.2002) σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων
και στην κοινή υπουργική απόφαση 378/1994 (ΦΕΚ
705/Β/20.9.1994) σχετικά με επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών, νοείται
ως αναφορά στον κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 και στον
κανονισμό (ΕΚ) 1907/2006 αντίστοιχα.
Άρθρο 2
Α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, η φράση «Το
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» αντικαθίσταται
από τη φράση «Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων».
Β) Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Επισήμανση
Οι επιφανειοδραστικές ουσίες για απορρυπαντικά, τα
απορρυπαντικά και τα άλλα προϊόντα που θεωρούνται
ως απορρυπαντικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του
κανονισμού (ΕΚ) 648/2004, επισημαίνονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του ανωτέρω Κανονισμού, του κανονισμού
(ΕΚ) 1272/2008 και της κοινής υπουργικής απόφασης
129/2016 (ΦΕΚ 1138/Β/31.3.2017) στην ελληνική ή και
στην ελληνική γλώσσα.
Γ1) Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. α) Στα μέτρα ελέγχου για τις επιφανειοδραστικές
ουσίες απορρυπαντικών, για τα απορρυπαντικά και για
τα άλλα προϊόντα που θεωρούνται ως απορρυπαντικά, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ)
648/2004, περιλαμβάνονται:
αα) ο έλεγχος της βιοδιασπασιμότητας, ο έλεγχος της
σύνθεσης και των λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων,
ο έλεγχος της ταξινόμησης και επισήμανσης,
αβ) η δειγματοληψία και η διεξαγωγή επιθεωρήσεων /
ελέγχων από τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. σε επιχειρήσεις παραγωγής, συσκευασίας, αποθήκευσης ή/και διάθεσης
απορρυπαντικών και επιφανειοδραστικών ουσιών για
απορρυπαντικά.
β) Οι Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ, υπό την εποπτεία και το
συντονισμό της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων, καταρτίζουν και εκτελούν
προγράμματα επιθεωρήσεων/ελέγχων για τον έλεγχο
της εφαρμογής των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ)
648/2004.
Οι επιθεωρήσεις διενεργούνται κατόπιν προηγούμενης αναγγελίας προς την επιχείρηση για την επικείμενη
επιθεώρηση/έλεγχο. Επιθεώρηση/έλεγχος χωρίς προηγούμενη αναγγελία προς την επιχείρηση διενεργείται σε
περιπτώσεις καταγγελίας, σύστασης μεικτών κλιμακίων
με άλλες Αρχές, εισαγγελικής εντολής, ή και αυτεπάγγελτα για λόγους προστασίας της ανθρώπινης υγείας και
του περιβάλλοντος.
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γ) Οι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Χημικών του Γ.Χ.Κ. που
διενήργησαν την επιθεώρηση συντάσσουν γραπτή έκθεση επιθεώρησης και την υποβάλλουν στον Προϊστάμενο
της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
γα) Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται δειγματοληψία, η γραπτή έκθεση επιθεώρησης συντάσσεται από τους επιθεωρητές και υποβάλλεται στον
Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. εντός
είκοσι (20) εργασίμων ημερών από το πέρας της επιθεώρησης.
γβ) Στην περίπτωση που πραγματοποιείται δειγματοληψία, αναμένονται τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης του δείγματος ή των δειγμάτων, και η
έκθεση επιθεώρησης συντάσσεται από τους επιθεωρητές και υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας
Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών
μετά την οριστικοποίηση του αποτελέσματος της εργαστηριακής εξέτασης.
Ο Προϊστάμενος της ανωτέρω Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
αποστέλλει άμεσα την έκθεση επιθεώρησης με συστημένο έγγραφο στον υπεύθυνο της επιχείρησης.
δ) Στην περίπτωση που κατά την επιθεώρηση εντοπίζονται μη συμμορφώσεις ως προς τις διατάξεις του
κανονισμού (ΕΚ) 648/2004:
δα) Ο υπεύθυνος της επιχείρησης έχει δικαίωμα να
παράσχει εγγράφως εξηγήσεις σχετικά με τις διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. εντός είκοσι (20) εργασίμων
ημερών από την παραλαβή της έκθεσης επιθεώρησης.
Εάν οι παρασχεθείσες εξηγήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις για τις
διαπιστωθείσες παραβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 4.
δβ) Ορίζεται προθεσμία για την υποβολή και την υλοποίηση από την επιχείρηση ικανοποιητικών διορθωτικών μέτρων. Η διάρκεια της προθεσμίας κυμαίνεται από
ένα (1) έως τρεις (3) μήνες μετά την παραλαβή της έκθεσης επιθεώρησης από τον υπεύθυνο της επιχείρησης,
ανάλογα με τη φύση της μη συμμόρφωσης.
Τα διορθωτικά μέτρα και η υλοποίησή τους αξιολογούνται από τους υπαλλήλους που διενήργησαν την
επιθεώρηση ως προς την ορθότητα και την επάρκειά
τους. Μετά την αξιολόγηση αποστέλλεται το πόρισμα
της επιθεώρησης από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας
υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ στον υπεύθυνο της επιχείρησης, με
συστημένο έγγραφο.
Εάν τα διορθωτικά μέτρα δεν υποβληθούν ή δεν υλοποιηθούν ή κριθούν εσφαλμένα ή μη επαρκή, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. επιβάλλει
τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με
το άρθρο 4.
ε) Οι δειγματοληψίες, εξετάσεις, κατ’ έφεση εξετάσεις
κ.λπ. των δειγμάτων που εμπίπτουν στον Κανονισμό, διενεργούνται κατά τρόπο ανάλογο με τον προβλεπόμενο
από τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών
και Αντικειμένων κοινής χρήσης και τις διατάξεις του
ν. 4177/2013 (Α 173). Στην περίπτωση δείγματος μη σύμφωνου προς τις διατάξεις του Κανονισμού επιβάλλονται
οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 4 της παρούσας και
οι κυρώσεις του ν. 4177/2013.»
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Γ2) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 3 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το
άρθρο 4».
Η Πρόεδρος
Δ. ΤΣΙΠΗ -ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ

Η Γραμματέας
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Ι. Ρουσσιά, Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα, Ε. Μπαρμπούνης,
Η. Κουλαδούρος, Β. Κωσταντίνου, Δ. Στεφανίτση»
Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2018
Οι Υπουργοί
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ
Ι

Αριθμ. 646/45074
(2)
Τροποποίηση της αριθμ. 1394/57870/21-5-2015
απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Καθορισμός των λεπτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα των
σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 52 του
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄ 1038/
3-6-2015).
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) 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).
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2. Την αριθμ. 11226/133908/30-11-2016 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βασίλειο Κόκκαλη.»
(Β΄3903/05-12-2016), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.
638/128269/30-11-2017 απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(Β΄ 4250).
3. Την αριθμ. 2791/129051/24-11-2017 απόφαση του
Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Τροποποίηση της αριθμ. 250744/17.6.2003
απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών
και Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών»
(Β΄ 861/1.7.2003), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
και συμμόρφωση προς την Εκτελεστική Οδηγία (ΕΕ)
2016/2109 της Επιτροπής (ΕΕ L 327, 2-12-2016, σ. 59)».
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Την τροποποίηση της με αριθμ. 1394/57870/21.05.2015
απόφασης (Β΄ 1038/03.06.2015) όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει ως εξής:
Το Παράρτημα αντικαθίσταται με το κάτωθι:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Επιλέξιμα είδη, για την παρούσα ενίσχυση είναι αυτά
που αναφέρονται στις αριθμ. 250744/17.06.2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου
και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών
φυτών» (Β΄ 861), 225021/31.03.2003 κοινή υπουργική
απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών
φυτών» (Β΄ 478) και 6775/95992/24.07.2014 υπουργική
απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β΄ 2130), όπως ισχύουν.

1 Biserrula pelecinus
Medicago littoralis Rohde
14
ex Loisel.
15 Medicago lupulina L.
16 Medicago murex Willd.
17 Medicago polymorpha L.
18 Medicago rugosa Desr.
19 Medicago sativa L.
Medicago scutellata (L.)
20
Mill.
Medicago truncatula
21
Gaertn.
22 Melilotus officinalis
23 Onobrychis viciifolia Scop.
24 Ornithopus compressus L.
25 Ornithopus sativus Brot.
26 Pisum sativum L. (partim)
27 Trifolium alexandrinum L.
28 Trifolium fragiferum L.
Trifolium glanduliferum
29
Boiss.
30 Trifolium hirtum All.
31 Trifolium hybridum L.
32 Trifolium incarnatum L.
Trifolium isthmocarpum
33
Brot.
34 Trifolium michelianum Savi
35
36
37
38
39
40
41

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ
1 Biserrula pelecinus
2 Cicer arietinum L.
3 Galega orientalis Lam.
4 Hedysarum coronarium L.
5 Lathyrus cicera L.
6
7
8
9
10
11
12
13

Lotus corniculatus L.
Lupinus albus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Medicago . varia T. Martyn
Sand
Medicago arborea L
Medicago doliata Carmign.
Medicago italica (Mill.) Fiori

L. Βισερούλα η πελέκινη
Ρεβίθι Κτηνοτροφικό
Γαλέγα η ανατολική
Ηδύσαρον το στεφανοφόρον
(σούλα)
Λάθυρος ο ερέβινθος (κτην. λαθούρι)
Λωτός ο κερατιοφόρος (λοτός)
Λούπινον το λευκόν
Λούπινον το στενόφυλλο
Λούπινον το κίτρινο

42
43
44
45
46
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L. Βισερούλα η πελέκινη
Μηδική η παράλιος
Μηδική η λυκίσκη
Μηδική η σφαιρόκαρπος
Μηδική η πολύμορφη
Μηδική η ρικνή
Μηδική η ήμερος
Μηδική η πινακοειδής
Μηδική βαρελωτή
Μελίλωτος
Ονοβρυχίδα
Ορνιθόπους ο πεπλατυσμένος
Ορνιθόπους ο βρώσιμος
Πίσον το κτηνοτροφικό (μπιζέλι)
Τριφύλλι το αλεξανδρινόν
Τριφύλλι το χαμαικέρασο
Τριφύλλι το αδενικό
Τριφύλλι το ροδόχρουν
Τριφύλλι το νόθο
Τριφύλλι το σαρκόχρουν
Τριφύλλι το μαροκινό

Τριφύλλι Balansa
Τριφύλλιον το λειμώνιον
Trifolium pratense L.
(κόκκινο τριφύλλι)
Trifolium repens L.
Τριφύλλι το έρπον
Τριφύλλι το περσικό
Trifolium resupinatum L.
(τριφύλλι Περσίας)
Trifolium squarrosum L.
Τριφύλλι Squarrose
Trifolium subterraneum L. Τριφύλλι το υπόγειο
Trifolium vesiculosum Savi Τριφύλλι το κυστώδες
Τριγωνέλλα η ελληνική
Trigonella foenum-graecum L.
(μοσχοσίταρο)
Vicia benghalensis L.
Βίκος ο ιώδης
Vicia ervilia L
Ρόβη
Vicia faba L.
Κουκιά
Vicia pannonica Crantz
Βίκος ο ουγγρικός
Vicia sativa L.
Βίκος ο κοινός

47 Vicia villosa Roth

Βίκος ο τριχωτός (αγριοβίκος)

ΟΣΠΡΙΑ
1

Lens culinaris

Φακή

2 Cicer arietinum L

Ρεβίθι

3 Vicia faba L

Κουκί Βρώσιμο

Μηδική νόθος στικτή

4 Lathyrus sativus

Λαθούρι Βρώσιμο

Μηδική η δενδρώδης
Μηδική η ακανθώδης
Μηδική η ιταλική

5 Lathyrus occhrus

Λαθούρι ΄Ωχρος

6 Lathyrus clymenum

ΛαθούριΚλυμένο

7 Phaseolus vulgaris L

Φασόλια Κοινά
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8 Phaseolus coccineus L

Φασόλια Γίγαντες

9 Vigna unguiculata

Φασόλια Μαυρομάτικα

ΕΛΑΙΟΥΧΑ-ΚΛΩΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
1

Glycine max (L) Men. Σόγια

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από το έτος ενίσχυσης 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2018
Ο Υπουργός

Ο Υφυπουργός

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ
Ι

Αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172858
(3)
Τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.
184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως
τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος
για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες
υποβολής προσφορών, σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού
Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με
βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016.»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης -Διατάξεις για το νομικό
και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 149) και ιδιαίτερα την παρ. 2 του
άρθρου 7.
2. Το ν.4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα,
Παραγωγή και Δίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων
και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄179), όπως ισχύει.
3. Το ν.2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄286), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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4. Το ν.3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει.
5. Το ν.3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ Α’ 85), όπως ισχύει.
6. Το ν.4062/2012 «Αξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού -Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ -Προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/28/ΕΚ) -Κριτήρια Αειφορίας Βιοκαυσίμων και Βιορευστών (Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/30/
ΕΚ2012)» (ΦΕΚ Α’ 70), όπως ισχύει.
7. Το ν.4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (ΦΕΚ Α’
107).
8. Το ν.4203/2013 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 235), όπως
ισχύει.
9. Το ν.4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις
για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης»
(ΦΕΚ Α’ 94), όπως ισχύει.
10. Το ν.4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9).
11. Τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας που
εγκρίθηκε με την Απόφαση Ρ.Α.Ε. 56/2012 (ΦΕΚ Β’ 104),
όπως ισχύει.
12. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε
με την αριθμό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 103),
όπως ισχύει.
13. Tον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, που εγκρίθηκε με την
αρίθμ. 395/2016 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 78/2017),
όπως ισχύει,
14. Τη γνωμοδότηση υπ΄αριθμ. 2/2017 της Ρ.Α.Ε.
15. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016)
7272/16.11.2016 με θέμα State Aid SA 44666 – Greece
“New operating aid scheme for the production of
electricity from RES and HECHP”.
16. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017)
9102/4.11.2018 με θέμα State Aid SA 48143 – (2017/N)
Greece “Tenders for the production of electricity from
renewable energy sources and highly efficient combined
heat and power installations”.
17. Το π.δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ Α΄160).
18. Τα π.δ.70/2015 (ΦΕΚ Α’ 114), σχετικά με την ανασύσταση του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) σχετικά με
το διορισμό Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.
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19. Το π.δ.63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄98), και
ειδικότερα το άρθρο 90 αυτού.
20. Την ανάγκη συμπλήρωσης και τροποποίησης
της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 (ΦΕΚ
Β’ 4488) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας.
21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/
13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως
τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή,
στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών,
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση
ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με
βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016», όπως
ισχύει, στα εξής σημεία:
1. Η παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«1. Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών είναι:
α) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
β) Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
γ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης
του 1 MW.
δ) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW .
ε) Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης των 20 MW.
στ) Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή
το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 50 MW.
ια) Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο
Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.
ιβ) Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και
ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW.
Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη
Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του
ν.3775/2009 (Α΄ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών
Επενδύσεων του ν.3894/2010 (Α΄ 204) συμμετέχουν στις
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ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών με
βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Ειδικά για σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) ισχύουν διαφορετικά
όρια για την κατηγορία α) ως εξής:
α. Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.
Επίσης φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή
ίσης του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες
του ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) δεν εντάσσονται υποχρεωτικά σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής
Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών.».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3, η φράση
«μεγαλύτερο από» αντικαθίσταται από τη λέξη «τουλάχιστον».
3. Ομοίως, στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
3, η φράση «μεγαλύτερο από» αντικαθίσταται από τη
λέξη «τουλάχιστον».
4. Η παρ. 5 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:
«5. Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης
του 1 MW που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του
ν.4513/2018 (ΦΕΚ Α΄ 9) και φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW μπορούν να
συμμετέχουν σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών που συμμετέχουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί
της κατηγορίας γ).»
5. Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:
«Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 5 του άρθρου 3,
και του άρθρου 6, οι ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών που θα διεξάγονται για την ένταξη
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης χαρακτηρίζονται ως ειδικές κατά
τεχνολογία. Πιο συγκεκριμένα θα διεξάγονται ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές για:
• αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW
και για αιολικούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές
Κοινότητες, Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης
των 6 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW,
• φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και μικρότερης ή ίσης
του 1 MW,
• φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20
MW.»
6. Το άρθρο 6 τροποποιείται ως εξής:
«Θα διεξαχθούν τουλάχιστον δύο (2) πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών
για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των 50 MW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που
έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο
Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW,
συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών
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σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των
20 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και
ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία
Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν.3775/2009
(Α΄ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του
ν.3894/2010 (Α΄ 204), ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού
σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής
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εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW.»
Κατά τα λοιπά, η αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/
13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488) υπουργική απόφαση εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2018
O Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας 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 ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02012631004180008*

