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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1847/60594
(1)
Τεχνικός κανονισμός επιλογής και αποδοχής
κλώνων ποικιλιών και κλώνων υποκειμένων
αμπέλου».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 3 του άρθρου 6 και της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού
φυτικών ειδών» (Α΄ 164), όπως ισχύουν.
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).
γ) Της υπ’ αριθμ. 258676 κοινής υπουργικής απόφασης
των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας
(ΦΕΚ Β΄1517/15-10-2003 «Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου
και πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού της αμπέλου».
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δ) Της υπ’ αριθμ. 284265 κοινής υπουργικής απόφασης
των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας
(ΦΕΚ Β΄/1412/25-9-2006) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 1517/15-10-2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικός Κανονισμός ελέγχου και
πιστοποίησης των υλικών αγενούς πολλαπλασιασμού
της αμπέλου» (ΦΕΚ Β΄/1517 σε εκτέλεση του Καν(ΕΚ)
υπ’ αριθμ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου (άρθρο 42) και σε συμμόρφωση με τις
Οδηγίες 2003/61ΕΚ του Συμβουλίου και 2005/43/ΕΚ της
Επιτροπής.
ε) Της υπ’ αριθμ. 3967/41140/02/04/2012 κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων «Καθορισμός της διαδικασίας και των προϋποθέσεων λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων
μητρικών φυτειών αμπέλου» (ΦΕΚ 1080/Β΄/2012) όπως
κάθε φορά ισχύει.
2. Την υπ΄ αριθ. Υ26/6-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάρκο
Μπόλαρη» (Β΄/2144).
3. Την από 06/11/2015 γνώμη της Τεχνικής Επιτροπής
Πολλαπλασιαστικού Υλικού (ΤΕΠΥ).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις για την επιλογή κλώνων ποικιλιών και
κλώνων υποκειμένων αμπέλου και η διαδικασία εγγραφής τους στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου.
Άρθρο 2
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 2 της αριθμ.
258676/29-09-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας (Β΄/1517), όπως κάθε
φορά ισχύει, και επιπλέον νοούνται ως:
α) Κλωνική επιλογή: Η διαδικασία επιλογής κλώνων ποικιλιών αμπέλου με βάση την γενετική τους ιδιαιτερότητα
και σταθερότητα, με σκοπό την γενετική και φυτοϋγειο-
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νομική βελτίωση των ποικιλιών αμπέλου (Vitis vinifera L.)
καθώς και των ανθεκτικών στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας υποκειμένων για την παραγωγή επιλεγμένων
και επίσημα αποδεκτών κλώνων αυτών, σύμφωνα με τις
διαδικασίες που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
β) Βιότυπος: Το αρχικά επισημασμένο φυτό αμπέλου
σε έναν αμπελώνα το οποίο επιλέχθηκε για την ταυτότητα της ποικιλίας, τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά και
την υγειονομική του κατάσταση.
γ) Άμμος: Τα εδάφη που περιλαμβάνουν, σε όλο το
βάθος που μπορεί να αναπτυχθεί ρίζα αμπελιού, τουλάχιστον 95 % άμμο (εξετάζουμε τα ιχνοστοιχεία που
φιλτράρονται στα 2 χιλιοστά), και το πολύ 2% άργιλο.
Άρθρο 3
Διαδικασία κλωνικής επιλογής
1. Η επιλογή υποψήφιου κλώνου εφαρμόζεται στις
καλλιεργούμενες ποικιλίες αμπέλου της Χώρας (Vitis
vinifera L.) και στα ανθεκτικά στη ριζόβια μορφή της
φυλλοξήρας υποκείμενα που είναι εγγεγραμμένα στον
εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου.
2. Το πρόσωπο που διενεργεί την κλωνική επιλογή
υποβάλλει στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης του ΥΠΑΑΤ και κοινοποιεί
στη Διεύθυνση Φυτογενετικών Πόρων και Πολλαπλασιαστικού Υλικού Καλλιεργούμενων Φυτικών Ειδών του
ΥΠΑΑΤ, έγγραφο γνωστοποίησης, που περιλαμβάνει το
ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία της επιχείρησης και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας
του και το οποίο συνοδεύεται από:
α) Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κατόχου των δικαιωμάτων επί φυτικής ποικιλίας και του προσώπου που
επιθυμεί να διενεργήσει την κλωνική επιλογή. Ποικιλίες
για τις οποίες δεν αναφέρεται δημιουργός στον εθνικό
κατάλογο νοούνται ως ελεύθερες και δεν απαιτείται η υποβολή του ιδιωτικού συμφωνητικού της περίπτωσης αυτής,
β) Φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
αα) Στοιχεία περιοχής αμπελώνα στον οποίο διενεργείται η επιλογή υποψήφιου κλώνου (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική
ή Τοπική Κοινότητα, τοποθεσία, γεωγραφικό μήκος και
πλάτος, υψόμετρο, έκθεση, κλίση εδάφους).
ββ) Συντεταγμένες επιλεγμένων πρέμνων (γραμμή, αριθμός πρέμνου επί της γραμμής) σε σχέση με κάποιο σταθερό
σημείο που θα θεωρείται σαν αφετηρία (στίγμα GPS).
γγ) Ηλικία αμπελώνα (έτος φύτευσης).
δδ) Έκταση αμπελώνα.
εε) Καλλιεργούμενη ποικιλία και χρησιμοποιούμενο
υποκείμενο.
στστ) Αποστάσεις φύτευσης.
ζζ) Σχήμα διαμόρφωσης.
ηη) Ύψος κορμού.
θθ) Κλάδεμα καρποφορίας.
ιι) Θερινά κλαδέματα.
ιαια) Τα αγρονομικά ή τεχνολογικά γνωρίσματα σύμφωνα με τα οποία επιλέχθηκε ο υποψήφιος κλώνος.
ιβιβ) Στοιχεία του αγροτεμαχίου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πειραματικός αμπελώνας για την αξιολόγηση

Τεύχος Β’ 1599/07.06.2016

του υποψήφιου κλώνου (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, τοποθεσία). Τα στοιχεία της περίπτωσης αυτής
μπορούν να προσκομιστούν με την αίτηση για εγγραφή
του κλώνου του άρθρου 4.
ιγιγ) Αμπελογραφική περιγραφή.
3. Η επιλογή των υποψήφιων κλώνων γίνεται σύμφωνα
με τις παραγράφους Α, Β και Γ του Παραρτήματος Ι.
Άρθρο 4
Διαδικασία εγγραφής του κλώνου
στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου
1. Το πρόσωπο που διενήργησε την κλωνική επιλογή ή ο
νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει στο Τμήμα Ελέγχου
Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης του ΥΠΑΑΤ αίτηση εγγραφής του υποψήφιου κλώνου στον εθνικό
κατάλογο ποικιλιών αμπέλου, στην οποία αναγράφονται
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου που διενήργησε την
κλωνική επιλογή και τα πλήρη στοιχεία του διατηρητή (το
ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την επωνυμία
της επιχείρησης και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας). Η αίτηση
συνοδεύεται από φάκελο, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) Έγγραφο με το οποίο ζητείται να αναγνωριστεί το
υλικό του προσώπου που διενήργησε την κλωνική επιλογή ως αρχικό και να προβεί σε εγκατάσταση πειραματικού αμπελώνα.
β) Αγρονομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και μορφολογικά χαρακτηριστικά των υποψήφιων προς εγγραφή κλώνων, σύμφωνα με το Τεχνικό Πρωτόκολλο του Κοινοτικού Γραφείου
Φυτικών Ποικιλιών (ΤΡ/050/2), όπως έχουν καταγραφεί
με ευθύνη του προσώπου που διενήργησε την κλωνική
επιλογή όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Ι Α. Τα ανωτέρω στοιχεία συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό και
τη μοριακή ταυτότητα της ποικιλίας από διαπιστευμένο
αναγνωρισμένο εργαστήριο, με την προϋπόθεση ότι η
μοριακή ταυτότητα της ποικιλίας έχει προσδιορισθεί από
τον διατηρητή αυτής στο εξυγιασμένο υλικό.
γ) Αποτελέσματα εξυγίανσης και ελέγχου φυτοϋγείας
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι Β της παρούσας.
δ) Στοιχεία του αγροτεμαχίου στο οποίο θα εγκατασταθεί ο πειραματικός αμπελώνας για την αξιολόγηση του
υποψήφιου κλώνου (Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα,
Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτική ή Τοπική Ενότητα,
τοποθεσία) εφόσον αυτά δεν έχουν προσκομιστεί με το
έγγραφο γνωστοποίησης του άρθρου 3.
2. Η αίτηση της παραγράφου 1 κατατίθεται από 1 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου. Το παράβολο εγγραφής του
κλώνου στον εθνικό κατάλογο είναι ίσης αξίας με το παράβολο εγγραφής της ποικιλίας αμπέλου, όπως ορίζεται στην
αριθμ. 6321/44913/30- 04-2015 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (Β΄/1099), όπως κάθε φορά ισχύει, και καταβάλλεται για κάθε ένα από τα συνολικά τρία έτη δοκιμών.
3. Το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων
Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών
Μακεδονίας - Θράκης ελέγχει τον φάκελο και προβαίνει
σε επιβεβαίωση ποικιλιακής ταυτότητας και στον έλεγχο
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των αποτελεσμάτων φυτοϋγείας. Για τους ιούς της παρ. 2
του παραρτήματος ΙΒ που δεν έχουν προσκομιστεί αποτελέσματα φυτοϋγείας, η υπηρεσία διενεργεί ελέγχους
σε επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια με οικονομική
επιβάρυνση του αιτούντα.
4. Το πρόσωπο που διενήργησε την κλωνική επιλογή
προβαίνει σε εγκατάσταση πειραματικού αμπελώνα σύμφωνα με το Παράρτημα IΙ. Ο φάκελος που τηρείται στο
Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της
Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας Θράκης συμπληρώνεται με τα στοιχεία αξιολόγησης του
πειραματικού αμπελώνα σύμφωνα με το Παράρτημα IΙΙ.
5. Τα στοιχεία του φακέλου της παραγράφου 1 τίθενται
στη διάθεση μόνο των προσώπων που έχουν έννομο
συμφέρον σχετικά με το θέμα αυτό.
6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το
Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της
Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας
-Θράκης εισηγείται στην Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού (στο εξής ΤΕΠΥ) του άρθρου 20 του
Ν. 1564/1985 (Α΄ 164). Η εγγραφή των κλώνων στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου γίνεται με απόφαση του
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από
γνωμοδότηση της ΤΕΠΥ.
7. Αν ο κλώνος δεν γίνει αποδεκτός, δεν εγγράφεται,
παραμένει στις μητρικές φυτείες, μπορεί να πολλαπλασιάζεται και να εμπορεύεται χωρίς αναφορά κλώνου,
μόνον με την ένδειξη της ποικιλίας και εφόσον πληροί
τις προϋποθέσεις της αριθμ. 258676/29-09-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Γεωργίας, όπως κάθε φορά ισχύει.
8. Κατά της απορριπτικής απόφασης χωρεί ένσταση
ενώπιον του Υπουργού μέσα σε προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.
9. Η εγγραφή του κλώνου ισχύει για χρονικό διάστημα
που λήγει στο τέλος του εικοστού πέμπτου ημερολογιακού έτους που έπεται της εγγραφής. Η διάρκεια εγγραφής μπορεί να παρατείνεται μετά από σχετική αίτηση του
διατηρητή η οποία υποβάλλεται δύο χρόνια πριν τη λήξη
της περιόδου εγγραφής. Μετά την εγγραφή ο κλώνος
εμπορεύεται με την ονομασία που έχει καταχωρηθεί.
10. Αλλαγή διατηρητή πραγματοποιείται με απόφαση
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά
από εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης και γνωμοδότηση της ΤΕΠΥ.
Άρθρο 5
Επίσημη δημοσίευση των κλώνων
στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου
1. Η ονομασία του κλώνου είναι ένας κωδικός αριθμός, συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών, ο οποίος είναι
μοναδικός και δίδεται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών
Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας -Θράκης, από κατάλογο
που διατηρεί αυτή.
2. Ο κλώνος εγγράφεται στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου κάτω από το όνομα της ποικιλίας. Ο εθνικός
κατάλογος εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Αγροτι-
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κής Ανάπτυξης και Τροφίμων και περιλαμβάνει το όνομα
του κλώνου και δίπλα σε αυτό το όνομα του υπεύθυνου ή
των υπευθύνων για την διατήρηση και το έτος αποδοχής.
3. Για κλώνους ποικιλιών που έχουν εγγραφεί στους
εθνικούς καταλόγους άλλων κρατών μελών ή έχουν γίνει
επίσημα αποδεκτοί για πιστοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, εφαρμόζεται το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 258676 κοινής
υπουργικής απόφασης των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄1517/15-10-2003) «Τεχνικός
Κανονισμός ελέγχου και πιστοποίησης των υλικών αγενούς
πολλαπλασιασμού της αμπέλου» όπως κάθε φορά ισχύει.
Άρθρο 6
Ανάκληση αποδοχής και διαγραφή κλώνου
από τον εθνικό κατάλογο ποικιλιών
1. Η αποδοχή του κλώνου ανακαλείται αν:
α) αποδειχθεί κατά τις εξετάσεις ότι ο κλώνος δεν είναι
πλέον σταθερός και επαρκώς ομοιόμορφος.
β) το αιτηθεί ο διατηρητής του κλώνου.
γ) δεν τηρηθούν οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις.
δ) κατά την αίτηση εγγραφής ή τη διαδικασία της εξετάσεως έχουν παρασχεθεί ψευδείς ή απατηλές πληροφορίες, ως προς τα στοιχεία από τα οποία εξαρτάται η
αποδοχή.
ε) δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις διατήρησης όπως
ορίζονται στην αριθμ. 217265/28-01-2004 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας (Β΄/203), όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Ο κλώνος διαγράφεται από τον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου αν: α) έχει ανακληθεί η αποδοχή του κλώνου.
β) έχει λήξει η περίοδος ισχύος της εγγραφής και δεν
έχει ζητηθεί η ανανέωσή της.
3. Η ανάκληση της αποδοχής ενός κλώνου και η διαγραφή του από τον εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου,
πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από εισήγηση του Τμήματος Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της
Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας
- Θράκης και γνωμοδότηση της ΤΕΠΥ.
Άρθρο 7
Προϋποθέσεις και υποχρεώσεις
για την εγκατάσταση μητρικών φυτειών
παραγωγής βασικού και πιστοποιημένου
πολλαπλασιαστικού υλικού κλώνων αμπέλου.
Μετά την εγγραφή του κλώνου στον εθνικό κατάλογο
ποικιλιών αμπέλου, ο αμπελώνας αξιολόγησης του Παραρτήματος ΙΙ του υποψήφιου κλώνου μιας ποικιλίας
ή υποκειμένου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις της
αριθμ. 3967/41140/2-4-2012 απόφασης των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄/1080), όπως κάθε
φορά ισχύει, μπορεί να αποτελέσει τη μητρική φυτεία
(βασικού ή πιστοποιημένου) πολλαπλασιαστικού υλικού
του συγκεκριμένου κλώνου ποικιλίας ή του υποκειμένου
και υπόκειται στις διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης
που προβλέπονται στην αριθ. 258676/29-09-2003 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και
Γεωργίας, όπως κάθε φορά ισχύει.
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Άρθρο 8
Έλεγχος διατηρητών κλώνων ποικιλιών και υποκειμένων
1. Ο έλεγχος της ύπαρξης των προϋποθέσεων και υποχρεώσεων του διατηρητή αρχικού πολλαπλασιαστικού υλικού κλώνων ποικιλιών αμπέλου και υποκειμένων γίνεται από το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών
της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης, σύμφωνα με την αριθμ. 217265/28-01-2004
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, όπως κάθε φορά ισχύει.
2. Όταν αλλάξει η εγκατάσταση του αρχικού υλικού, ο διατηρητής υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Τμήμα
Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης
προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Άρθρο 9
Παραρτήματα
Στην παρούσα απόφαση προσαρτώνται Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής,
και έχουν ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Διαδικασία επιλογής υποψήφιων κλώνων.
Η διαδικασία επιλογής υποψηφίων κλώνων περιλαμβάνει τα παρακάτω:
Α. Επιλογή βιότυπων
1. Η επιλογή και επισήμανση των βιότυπων πραγματοποιείται σε αμπελώνες του κέντρου ή των κέντρων καλλιέργειας της ποικιλίας, ηλικίας άνω των 20 ετών, καλής φυτοϋγειονομικής κατάστασης.
2. Η μελέτη και η καταγραφή όλων των στοιχείων των επιλεγέντων βιότυπων γίνεται με ευθύνη του ενεργούντος
την επιλογή υποψήφιου κλώνου. Ελέγχεται και καταγράφεται η υγεία των φυτών σύμφωνα με το άρθρο 22 της
αριθμ. 258676/29-09-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως κάθε φορά
ισχύει, και η σταθερότητα των αγρονομικών, τεχνολογικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών σύμφωνα με το
Τεχνικό Πρωτόκολλο του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ) ΤΡ/050/2.
Β. Φυτοϋγειονομικός έλεγχος και εξυγίανση επιλεγμένων βιότυπων
1. Σε περίπτωση που ο ενεργών την επιλογή υποψήφιου κλώνου διαπιστώσει ότι κάποιοι από τους αρχικώς
επιλεγμένους βιότυπους, διαθέτουν μεν αξιόλογα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλά δεν πληρούν τις προβλεπόμενες
ελάχιστες φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις σύμφωνα σύμφωνα με το άρθρο 22 της αριθμ. 258676/29-09-2003 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας, όπως κάθε φορά ισχύει, οφείλει να προβεί σε
εξυγίανσή τους. Ο φυτοϋγειονομικός έλεγχος και η εξυγίανση γίνεται μόνο από επίσημα αναγνωρισμένα εργαστήρια
της χώρας ή άλλων κρατών- μελών.
2. Ιοί και φυτά δείκτες για τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο
Ασθένεια αμπέλου

Ιός

Δείκτης

Μολυσματικός εκφυλισμός

GFLV

Vitis rupestris du Lot
(συνώνυμο V. rupestris St
George)

Καρούλιασμα των φύλλων, θα πρέπει να εξεταστούν οι κλώνοι με
χρήση δύο δεικτών

GLRaV 1-3

Cabernet franc,
Pinot noir, CabernetSauvignon,Merlot,
Barbera, Mission

Στίξη

GFkV

V. rupestris du Lot

Εκφυλισός (degeneration)

ArMV

Pinot noir, Jubileum 75,
Siegfriendrebe

Βοθρίωση του κορμού (Rugose wood): Kober stem grooving

GVA

V. berlandieri x V. riparia,
Kober 5BB

Βοθρίωση του κορμού: ρωγμώδης φέλλωση του φλοιού

GVB

V. berlandieri x V. riparia,
Kober 5BB

(corky bark)

LN 33
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3. Αν δεν είναι δυνατή η εξυγίανση των κλώνων που
έχουν επιλεγεί, το πρόσωπο που διενεργεί την κλωνική
επιλογή γνωστοποιεί εγγράφως τα αποτελέσματα της
εξυγίανσης στο Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης.
Γ. Διατήρηση πολλαπλασιαστικού υλικού υποψήφιων
κλώνων ποικιλιών και υποκειμένων αμπέλου
1. Από κάθε βιότυπο, που επιλέγεται με τις παραγράφους Α και Β του παρόντος παραρτήματος παράγονται
με αγενή πολλαπλασιασμό, τουλάχιστον 10 φυτά ανά
υποψήφιο κλώνο ποικιλίας ή υποκειμένου. Αυτά τα φυτά
κάθε υποψήφιου κλώνου ποικιλίας ή υποκειμένου δύνανται να αποτελέσουν το αρχικό υλικό του.
2. Τα φυτά αυτά διατηρούνται σε αυτόρριζη μορφή, σε
δοχεία με απολυμασμένο εδαφικό μείγμα ή έδαφος με
ποσοστό άμμου 95%. Τα δοχεία με τα φυτά αυτά πρέπει
να τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους,
εντομοστεγή δικτυοκήπια, (ελάχιστες προδιαγραφές δικτυοκηπίου: μέγιστη διάμετρο οπής 300 x 300 μ m) για
την αποφυγή μολύνσεων. Το δάπεδο του δικτυοκηπίου
πρέπει να είναι καλυμμένο με τσιμέντο ή χαλίκι τουλάχιστον 50 εκατοστών βάθους, προς αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης από το έδαφος.
3. Εντός του χώρου διατήρησης τα δοχεία με τα φυτά
πρέπει να τοποθετούνται σε χωριστά τμήματα ώστε να
αποφεύγεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανάμειξη υποψήφιων κλώνων της ίδιας ή διαφορετικών ποικιλιών
μεταξύ τους.
4. Σε κάθε δοχείο τοποθετείται πινακίδα σήμανσης
στην οποία αναφέρονται: α) Ο κωδικός αριθμός του
υποψήφιου κλώνου.
β) Η ποικιλία.
5. Διατήρηση των εξυγιασμένων φυτών μπορεί να γίνει
και in vitro, σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές μεθόδους.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Εγκατάσταση πειραματικών αμπελώνων και διάρκεια αξιολόγησης των υποψήφιων κλώνων
1. Οι υγιείς υποψήφιοι κλώνοι που επιλέγονται, εγκαθίστανται σε πειραματικό αμπελώνα αξιολόγησης, ο
οποίος δημιουργείται στα κέντρα καλλιέργειας της ποικιλίας, όπως αυτά προκύπτουν από τα αρχεία του αμπελουργικού μητρώου που τηρεί η Δ/νση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ΥΠΑΑΤ.
2. Ο υποψήφιος κλώνος ελέγχεται ως προς τη συμπεριφορά του με ένα τουλάχιστον υποκείμενο αμπέλου
ευρέως διαδεδομένο, από τα καταλληλότερα για τις ελληνικές συνθήκες και την ποικιλία, σε τέσσερις επαναλήψεις. Κάθε επανάληψη θα περιλαμβάνει τουλάχιστον
10 φυτά αμπέλου ώστε ο ελάχιστος αριθμός φυτών ανά
υποψήφιο κλώνο και ανά υποκείμενο να μην είναι μικρότερος του 40.
3. Για την εγγραφή του πρώτου κλώνου ποικιλίας στον
εθνικό κατάλογο ποικιλιών αμπέλου, εφόσον διαπιστωθεί ότι ο υποψήφιος κλώνος πληροί τις φυτοϋγειονομικές
απαιτήσεις και διατηρεί την ποικιλιακή του ταυτότητα, ο
διατηρητής του υποψήφιου κλώνου οφείλει να προμη-
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θευτεί βασικό υλικό της ποικιλίας στην οποία ανήκει ο
υποψήφιος κλώνος από τον φορέα που είναι υπεύθυνος
για την διατήρηση των ποικιλιών αμπέλου σύμφωνα με
τον εθνικό κατάλογο και να εγκαταστήσει πειραματικό
αμπελώνα σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του
παρόντος παραρτήματος.
Ο ανωτέρω φορέας οφείλει να παράγει και να προμηθεύει βασικό υλικό των ποικιλιών αμπέλου, τις οποίες
διατηρεί και το οποίο θα αποτελέσει τον μάρτυρα με
τον οποίο θα αξιολογηθεί ο υποψήφιος κλώνος, στον
πειραματικό αμπελώνα αξιολόγησης.
4. Αν υπάρχουν ήδη εγγεγραμμένοι κλώνοι στον εθνικό
κατάλογο ποικιλιών αμπέλου ο πειραματικός αμπελώνας
αξιολόγησης εγκαθίσταται, σύμφωνα με τα παρακάτω:
α) Όταν υπάρχουν 1-5 ήδη εγγεγραμμένοι κλώνοι σε
μία ποικιλία, επιλέγεται ένας κλώνος, ο περισσότερο διαδεδομένος.
β) Όταν υπάρχουν 6-15 ήδη εγγεγραμμένοι κλώνοι σε
μία ποικιλία, επιλέγονται 2 κλώνοι, οι πιο διαδεδομένοι
για τα αγρονομικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.
γ) Όταν υπάρχουν περισσότεροι από 15 ήδη εγγεγραμμένοι κλώνοι σε μία ποικιλία, επιλέγονται 3 κλώνοι αντιπροσωπευτικοί για τις αποκλίσεις τους σε αγρονομικά
και τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
δ) Τα υποκείμενα του μάρτυρα είναι ίδια με τα υποκείμενα του υποψήφιου κλώνου και δέχονται τις ίδιες
μεταχειρίσεις με τον υποψήφιο κλώνο.
ε) Ο αριθμός των πρέμνων του μάρτυρα είναι ο ίδιος
με του υποψήφιου κλώνου.
5. Η αξιολόγηση του υποψήφιου κλώνου των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος παραρτήματος διαρκεί
τουλάχιστον 3 έτη από το χρόνο της πρώτης κανονικής
παραγωγής, ξεκινώντας 3 έτη μετά την εγκατάσταση
του πειραματικού αμπελώνα. Τα χαρακτηριστικά για τα
οποία (που) αξιολογείται ο υποψήφιος κλώνος αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τα συγκριτικά στοιχεία αξιολόγησης του μάρτυρα και του υποψήφιου κλώνου για
κάθε έτος, συγκεντρώνονται στο φάκελο του υποψήφιου
κλώνου που διατηρεί το Τμήμα Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών της Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων
Υπηρεσιών Μακεδονίας - Θράκης.
6. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της αξιολόγησης το φυτικό
υλικό ελέγχεται για την ποικιλιακή ταυτότητα και την
υγειονομική του κατάσταση σύμφωνα με το άρθρ. 22
της αριθμ. 258676/29-09-2003 απόφαση των Υπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών και Γεωργίας όπως κάθε
φορά ισχύει, με την ευθύνη του διατηρητή του υποψήφιου κλώνου.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ
Στοιχεία αξιολόγησης πειραματικού αμπελώνα
Φαινολογικές παρατηρήσεις, Αγρονομικά
χαρακτηριστικά, Τεχνολογικά χαρακτηριστικά
απαραίτητα για την αξιολόγηση
των επιλεγέντων κλώνων αμπέλου.
1. Φαινολογικές παρατηρήσεις (ποικιλίες επιτραπέζιες,
σταφιδοποιΐας, οινοποιΐσιμες)
Πρέπει να καταγράφονται για κάθε υποψήφιο κλώνο
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και για κάθε έτος οι ακόλουθες παρατηρήσεις στο 50%
των πρέμνων:
α) Ημερομηνία εκβλάστησης.
β) Ημερομηνία άνθησης.
γ) Ημερομηνία περκασμού.
δ) Ημερομηνία τεχνολογικής ωρίμανσης.
ε) Ημερομηνία φυλλόπτωσης.
2. Αγρονομικά χαρακτηριστικά
Ι. Αγρονομικά χαρακτηριστικά (ποικιλίες επιτραπέζιες,
σταφιδοποιΐας, οινοποιΐσιμες)
Για κάθε επιλεγμένο κλώνο και για κάθε έτος παρατηρήσεων καταγράφονται ενδεικτικά, σε ειδικά έντυπα, τα
ακόλουθα αγρονομικά χαρακτηριστικά:
α) Αριθμός σταφυλιών ανά πρέμνο.
β) Βάρος σταφυλιών ανά πρέμνο.
γ) Βάρος κληματίδων πρέμνου κατά το χειμερινό κλάδεμα (gr).
δ) Μέσο βάρος κληματίδων κατά το χειμερινό κλάδεμα (gr).
ε) γονιμότητα οφθαλμών (αρ. σταφυλιών/οφθαλμό).
στ) Βάρος ράγας.
ζ) Βάρος σταφυλιού.
ΙΙ. Αγρονομικά χαρακτηριστικά (υποκείμενα αμπέλου)
α) Αντοχή στα άλατα του εδάφους.
β) Αντοχή στην ξηρασία.
γ) Αντοχή στον Περονόσπορο, Ωίδιο, Βοτρύτη, Ευτυπίωση
δ) Αντοχή στη φυλλοξήρα.
ε) Αντοχή στο ανθρακικό ασβέστιο.
στ) Απόδοση σε μοσχεύματα.
ζ) Συμπεριφορά κατά τον αγενή πολλαπλασιασμό.
Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αντοχών θα προέρχονται από αναγνωρισμένα εργαστήρια και με οικονομική επιβάρυνση του διενεργούντα την επιλογή
υποψήφιου κλώνου.
3. Τεχνολογικά χαρακτηριστικά
Ι. Αναλύσεις σταφυλιών στην πλήρη ωρίμανση (Ποικιλίες οινοποιίας)
α) Δυναμικός αλκοολικός τίτλος.
β) Ογκομετρούμενη οξύτητα.
γ) pH.
δ) Τρυγικό οξύ.
ε) Μηλικό οξύ.
στ) Ολικές Ανθοκυάνες (ερυθρές ποικιλίες).
ζ) Δείκτης Ολικών Φαινολών (ερυθρές ποικιλίες).
Η συλλογή των σταφυλιών για μικροοινοποίηση, διεξάγεται παρουσία του υπεύθυνου γεωπόνου του Τμήματος
Αγροτικής Ανάπτυξης, στη ζώνη ευθύνη του οποίου έχει
εγκατασταθεί ο πειραματικός αμπελώνας, όπου έχει εγκατασταθεί ο πειραματικός αμπελώνας. Το δείγμα σφραγίζεται από τον γεωπόνο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
και αποστέλλεται με ευθύνη και οικονομική επιβάρυνση
του διενεργούντα την επιλογή υποψήφιου κλώνου σε
εργαστήριο μικροοινοποίησης αναγνωρισμένο από το
ΥΠΑΑΤ και το οποίο δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο.
Στον οίνο διενεργούνται οι παρακάτω τεχνολογικές
αναλύσεις και η διαδικασία της γευσιγνωσίας από τουλάχιστον 3 αναγνωρισμένους γευσιγνώστες και σύμφωνα
με τις διεθνώς αποδεκτές μεθόδους.
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ΙΙ. Αναλύσεις οίνων (Ποικιλίες οινοποιίας)
α) Αλκοολικός τίτλος.
β) Ογκομετρούμενη οξύτητα.
γ) pH.
δ) Τρυγικό οξύ.
ε) Μηλικό οξύ.
στ) Χρωματικά χαρακτηριστικά (ένταση, απόχρωση).
ζ) Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά (οπτική, οσφρητική
και γευστική αξιολόγηση οίνου).
η) Ολικές ανθοκυάνες (ερυθροί οίνοι).
θ) Δείκτης Ολικών Φαινολών (ερυθροί οίνοι).
ΙΙΙ. Ποικιλίες επιτραπέζιες χρήσης
α) Περιεκτικότητα της ράγας σε σάκχαρα και οξέα.
β) Πάχος φλοιού ράγας.
γ) Δύναμη απόσπασης ραγών από τον ποδίσκο.
δ) Αντοχή στη σύνθλιψη ράγας
IV ποικιλίες σταφιδοποιίας
α) περιεκτικότητα της ράγας σε σάκχαρα και οξέα
β) πρωιμότητα ωρίμανσης
γ) ευχέρεια αφυδάτωσης ραγών
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Μαΐου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΛΑΡΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 41/2016
(2)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων του
Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
(Ν.Π.Δ.Δ.)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 12 του
Ν. 2523/97 «Διοίκηση Οργάνωση στελέχωση Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση
και άλλες διατάξεις» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος
Πρώτο Φ 107/30-05-1997.
3. Τις διατάξεις των αρθ. 106 και 109 του Ν. 1188/1981
«Περί κυρώσεως του κωδικός περί καταστάσεως προσωπικού Ο.Τ.Α.» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/Α/
30-07-1981.
4. Τις διατάξεις του αρθ. 21 παρ. 3 του Ν. 2515/1997
σύμφωνα με τις οποίες η διάθεση των ωρών γίνεται ανάλογα με τις εμφανιζόμενες υπηρεσιακής ανάγκες.
5. Τις διατάξεις του αρθ. 20 του Ν. 4354/2015.
5. Την υπ' αριθ. 30/2-3-2016 του απόφαση του Δ.Σ. του
Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος» περί προγραμματισμού
προσλήψεων εποχικού προσωπικού έτους 2016.
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6. Το υπ' αριθ. 35952/15-3-2016 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με
θέμα «Εισηγητική ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» του Δήμου
Ιωαννιτών Νομού Ιωαννίνων με αντίτιμο.
7. Την υπ' αριθμ. 10121/31-3-2016 κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, με την
οποία εγκρίθηκε για το ΝΠΔΔ « ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» η απασχόληση δέκα πέντε (15) ατόμων,
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους
ωφελούμενους, σύμφωνα με το αριθ. 8696/1-4-2016
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για πρόσληψη
προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου.
8. Την αριθ. 42/2016 απόφαση του Δ.Σ. που ελέγχθηκε
για τη νομιμότητα της με το αριθ. 58887/26-4-2016 από
την Γ.Γ.Α. Διοίκησης Ηπείρου - Δ. Μακεδονίας
9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 272/Β'/
16-02-2009).
10. Την αριθ. 39/2016 απόφαση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Σπηλαίου Περάματος Ιωαννίνων
περί πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ορισμένου
χρόνου διάρκειας οχτώ (8) μηνών.
11. Το γεγονός ότι το Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων λειτουργεί όλες τις ημέρες του χρόνου (δεν κλείνει
ούτε μια μέρα) λόγω τις επισκεψιμότητας που αγγίζει
τις 80.000 επισκέπτες ετησίως σύμφωνα με το αριθ.
97/Α'/26-6-1958 ΦΕΚ Σύστασης (άρθρο 2°)
12. Η πίστωση έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμού
του Σπηλαίου Περάματος οικ. Έτους 2016 και είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α. 10-6042 ποσού 7.000,00 €, αποφασίζουμε:
1ον: Εγκρίνουμε την υπερωριακή εργασία του προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8
μηνών) για το έτος 2016, που ανέρχονται σε επτά (7)
υπαλλήλους, που προσελήφθηκαν από 22-05-2016 έως
21-1-2017, και για το έτος 2016 κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, θα είναι χίλιες διακόσιες (1.800) ώρες έως
31-12-2016, «από την 6η ώρα πρωινή έως 22η ίση με το
ωρομίσθιο αυξημένο κατά εξήντα τις εκατό (60%)» λόγω
της ιδιομορφίας και του είδους της εργασίας που επι-
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τελούν οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου
(ξεναγοί, επιμελητής εισπράξεων και οδηγός τραίνου).
2ον: Η βεβαίωση της εργασίας θα βεβαιώνεται από
τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
3ον: Η σχετική δαπάνη θα καταβάλλεται, από τις πιστώσεις μισθοδοσίας και συγκεκριμένα από τον Κ. Α.
10-6042 του προϋπολογισμού οικ. Ετους 2016.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πέραμα 21 Μαΐου 2016
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ
ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3)
Στην αριθμ. Φ. 711/2016/0000725/6/5/2016 απόφαση
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1441/τ.Β΄/20.5.2016 στη
σελίδα 17075 στήλη Δεύτερη στοίχο 23 (εικοστό τρίτο)
από το τέλος γίνεται η εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο "ονομα ΑΝΓΕΛΑ"
Στο ορθό: "ονομα ΑΝΤΕΛΑ".
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
ι

(4)
Στην αριθμ. Φ. 12660/2016/00007424/5.5.2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1403/τ.Β΄/19.5.2016 στη σελίδα 16802 στήλη
πρώτη στοίχο εικοστό εβδομό από την αρχή γίνεται η
εξής διόρθωση:
Από το εσφαλμένο "επώνυμο ΡΙΣΕΟΥΛΙΣΒΙΛΙ"
Στο ορθό: "επώνυμο ΡΙΤΣΟΥΛΙΣΒΙΛΙ"
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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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 καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται 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.
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. 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

*02015990706160008*

