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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 25242/

04−04−2016 κοινής απόφασης του Υπουργού και 
του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Με−
ταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενι−
κό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας». ................... 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1394/57870/21−05−2015 
απόφασης σχετικά με τον καθορισμό των λε−
πτομερειών χορήγησης της συνδεδεμένης ενί−
σχυσης στον τομέα των σπόρων σποράς σε εκτέ−
λεση του άρθρου 52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» 2

Καθορισμός αριθμού αδειών υπαιθρίου στάσιμου 
εμπορίου Νομού Ρεθύμνης, του ύψους καταβαλλό−
μενου τέλους και του τρόπου είσπραξης αυτού. .. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
    Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ. 30905 (1)
Συμπλήρωση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 25242/

04−04−2016 κοινής απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβα−
ση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμ−
ματέα του Υπουργείου Υγείας». 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 41, 50, 54 και 90 του Π.δ. 63/2005, «Κώδι−

κας νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα», (ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

2. Το Π.δ. 106/2014, «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί−
ας», όπως ισχύει (ΦΕΚ 173/Α΄/2014).

3. Του Π.δ. 73/2015, «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/2015).

4. Τη με αριθ. Υ 25/06−10−2015 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού, με θέμα «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη» (ΦΕΚ 2144/
Β΄/06−10−2015).

5. Το άρθρο 25Α του Ν. 1558/1985, «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄/137/26−07−1985), όπως αυτό 

προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4320/2015, «Ρυθμίσεις 
για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της 
ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης 
και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29/Α/19−03−2015).

6. Τη με αριθ. Α1α/8146/16−02−2016 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί−
ας, με θέμα «Διορισμός Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
στο Υπουργείο Υγείας» (ΦΕΚ 81/ΥΟΔΔ/17−02−2016).

7. Τη με αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ. 22343/22−03−2016 απόφα−
ση του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Τροποποίηση της 
με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 92938/03−12−2015 απόφασης, 
με θέμα "Τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ. 
87646/16−11−2015, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με εντολή 
Υπουργού" στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγεί−
ας»" (ΑΔΑ: 66ΜΓ465ΦΥΟ−Θ6Ν, ΦΕΚ 794/Β/23−03−2016).

8. Τη με αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ. 77529/09−10−2015 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιο−
τήτων και του δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με 
εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Δημόσιας 
Υγείας του Υπουργείου Υγείας» (ΑΔΑ: ΩΙΖΦ465ΦΥΟ−ΙΤ9, 
ΦΕΚ 2200/Β΄/13−10−2015).

9. Τη με αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ. 25242/04−04−2016 κοινή από−
φαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας, με θέμα «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Ανα−
πληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας» 
(ΑΔΑ: ΩΨΠΩ465ΦΥΟ−ΨΡΤ, ΦΕΚ 1008/Β΄/12−04−2016).

10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού.

11. Την ανάγκη εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας 
των Υπηρεσιών του Υπουργείου και την ταχεία διεκπε−
ραίωση των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί σε αυτές, 
αποφασίζουμε:

Συμπληρώνουμε την εν θέματι αναφερόμενη απόφα−
ση, και προσθέτουμε τρίτη παράγραφο στο άρθρο 1, η 
οποία έχει ως ακολούθως:

3. Εξαιρούνται τα έγγραφα τα οποία αφορούν:
α. Στην άσκηση νομοθετικής πρωτοβουλίας, περιλαμ−

βανομένης της πρότασης έκδοσης Π.δ. και έκδοσης Κα−
νονιστικών Αποφάσεων.

β. Στην επικοινωνία με το Γραφείο του Πρωθυπουρ−
γού ή Κυβερνητικά Όργανα, Υπουργούς, Αναπληρωτές 
Υπουργούς και Υφυπουργούς.
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γ. Στα ερωτήματα στο Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών 
Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π).

δ. Στους διορισμούς διοικήσεων των εποπτευομένων 
Νομικών Προσώπων.

ε. Στις πράξεις που απαιτείται συνυπογραφή με άλλους 
Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς ή Υφυπουργούς.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. Α1β/Γ.Π.οικ. 25242/
04−04−2016 απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ   

F
   Αριθμ. 1355/51118 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1394/57870/21−05−2015 από−

φασης σχετικά με τον καθορισμό των λεπτομερειών 
χορήγησης της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον το−
μέα των σπόρων σποράς σε εκτέλεση του άρθρου 
52 του Καν. (ΕΚ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. 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. 107/2014 (ΦΕΚ Α΄174) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

γ) Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α΄114) «Ανασύσταση των 
Υπουργείων ....Ανάπτυξης και Τουρισμού».

δ) Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄116) Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 62 παρ. 2 του Ν. 4235/2014 
«Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−
μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς 
των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προ−
στασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄32).

3. Τον Καν. (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί−
ου και του Συμβουλίου, «Για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
για τις άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει κα−
θεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του Καν (ΕΚ) 63/2008 
και του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου».

4. Τον Καν (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συ−
μπλήρωση του Καν (ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων 
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθε−
στώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
Χ του εν λόγω κανονισμού».

5. Το άρθρο 33 της αριθμ. 104/7056/2015 υπουργικής 
απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδι−
κασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλε−
ση του Καν (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν (ΕΕ) 1306/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». (Β΄147).

6. Την κοινοποίηση των εθνικών επιλογών της νέας 
ΚΑΠ, μέσω ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.1 του 

Καν (ΕΕ)639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ.1 
του Καν (ΕΕ)1307/2013.

7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της με αριθμ. 1394/57870/21−05−2015 
απόφασης (Β΄ 1038/03−06−2015) ως εξής:

Η παράγραφος 2 του άρθρου 3, αντικαθίσταται με 
την κάτωθι:

«2. Η έκταση αναφοράς σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ)1307/2013 του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζεται σε 
4.285 εκτάρια».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Απριλίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

F   
   Αριθ. Γ/ΕΞ/310−1 (3)
Καθορισμός αριθμού αδειών υπαιθρίου στάσιμου εμπο−

ρίου Νομού Ρεθύμνης, του ύψους καταβαλλόμενου 
τέλους και του τρόπου είσπραξης αυτού. 

 Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7−6−2010), 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Απο−
κεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Κρήτης».

3. Την με αριθμό 118387/24−09−2014 (ΦΕΚ 266/Β/2014) 
απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης με θέμα «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της 
Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε με την 
162897/17−12−2015 (ΦΕΚ 2895/Β/2015) απόφαση.

4. Το Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α/15−05−2014) «Άσκηση 
εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και 
άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 
και ειδικότερα τα άρθρα 22 έως 29 του Κεφαλαίου ΣΤ.

5. Το με αριθμό 15301/2014/13−01−2015 έγγραφο του 
Δήμου Αγίου Βασιλείου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η 
με αριθμό 322/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Αγίου Βασιλείου

6. Το με αριθμό 39/05−01−2015 έγγραφο του Δήμου 
Μυλοποτάμου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθ−
μό 284/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Μυλοποτάμου.

7. Το με αριθμό 1688/12−05−2015 έγγραφο του Δήμου 
Αμαρίου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμό 
77/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αμαρίου

8. Το με αριθμό 10/09−02−2016 έγγραφο του Δήμου 
Αμαρίου, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμό 
11/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Αμαρίου
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9. Το με αριθμό 28216/06−07−2015 έγγραφο του Δήμου Ρεθύμνης, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η με αριθμό 
473/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό αδειών άσκησης υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου, το ύψος του καταβαλλόμενου 
τέλους και τον τρόπο είσπραξης αυτού, σύμφωνα με τις προτάσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων των 
Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ως εξής:

Α) Δήμος Αγίου Βασιλείου

Αριθμός Αδειών Θέση Καταβαλλόμενο τέλος
Τέσσερις (4) Ευρύτερη περιοχή Δήμου 75€ ανά άδεια και 50€ ετήσιο τέλος ανά θέση

Β) Δήμος Αμαρίου

Αριθμός Αδειών Θέση Καταβαλλόμενο τέλος
Δύο (2) Ευρύτερη περιοχή Δήμου 75€ ανά άδεια και 50€ ετήσιο τέλος ανά θέση

Γ) Δήμος Μυλοποτάμου

Αριθμός Αδειών Θέση Καταβαλλόμενο τέλος

Δέκα (10) Ευρύτερη περιοχή Δήμου 100€ ανά άδεια και ετήσιο τέλος ανά θέση σύμφωνα 
με την 342/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ) Δήμος Ρεθύμνης

Αριθμός Αδειών Θέση Καταβαλλόμενο τέλος

Δεκατρείς (13)

• Δύο (2) θέσεις στην πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη 
(στο βόρειο τμήμα της πλατείας)

• Δύο (2) θέσεις στην πλατεία Μητροπόλεως 
(στο βορειοανατολικό τμήμα της πλατείας)

• Τρεις (3) θέσεις στην πλατεία Μικρασιατών
• Δύο (2) θέσεις στη συμβολή των οδών Δημητρακάκη 

και Κουμουνδούρου
• Μία (1) θέση στη συμβολή των οδών Ασκούτση και Λουκάρεως

• Μία (1) θέση στον Πλατανιά (στη στροφή για Αρκάδι) 
• Μία (1) θέση στο τέλος της οδού Κουρμούλη 

(δίπλα στο περίπτερο)
• Μία (1) θέση απέναντι από το στρατόπεδο «Θεοδωράκη» 

(στη στροφή για Πανεπιστήμιο) 

50€ ανά άδεια και 50€ 
ετήσιο τέλος ανά θέση

Το καταβαλλόμενο τέλος (τέλος ανά άδεια και ετήσιο τέλος ανά θέση), θα εισπράττεται από την Ταμειακή 
Υπηρεσία του οικείου Δήμου κατά την έκδοση της άδειας, με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης. Για τα επόμενα 
έτη, το ετήσιο τέλος θα εισπράττεται σε κάθε ετήσια επέτειο της άδειας, κατά την κατάθεση των δικαιολογη−
τικών της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν. 4264/2014. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ρέθυμνο, 30 Μαρτίου 2016

Η Aντιπεριφερειάρχης
ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02013131005160004*

1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα. 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Τμήμα Πωλήσεων:  (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
Τμήμα Συνδρομητών:  (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Τμήμα Πληροφοριών:  (Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000) 
Τμήμα A1 Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ

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

    

1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα 
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν 
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.

Η έντυπη μορφή των τευχών 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 κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα 
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). 

Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το 
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

     

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, 
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
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