
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμ. 
1629/64708/14-06-2017 υπουργικής απόφασης 
για τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της 
συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου 
και αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, 
του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου 
και το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 
της Επιτροπής από το έτος 2018 και εφεξής».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./38/11562 (1)
Κατανομή προσωπικού στο Υπουργείο Δικαιοσύ-

νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων .

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 & 3 και του άρ-

θρου 11 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο του ν. 3833/10 «Προ-
στασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της δημοσιονομική κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/
15-3-2010), όπως αναριθμήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 3 της παρ.4 περ. γ του ν. 3899/2010 «Επείγοντα 
μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελ-
ληνικής οικονομίας» (ΦΕΚ 212/Α΄/17-12-2010).

2. Τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του 
ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄) «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου».

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/
2013 (ΦΕΚ 254/Α΄/21-11-2013),

4. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208/04-11-2016) με θέμα «Ανα-
σύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ...κ.λπ.» 
και το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160/Α΄/29-08-2018) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(ΦΕΚ 323/Β΄/1-3-2011) Κοινή απόφαση των Υπουργών 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προ-
τεραιοτήτων και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού,

6. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./109/5394/20-7-2016 
απόφαση έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006, 
όπως ισχύει.

7. Το υπ’ αριθμ. 19050/14-3-2019 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

8. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή πεντακοσίων πενήντα επτά (557) υπαλ-
λήλων των κλάδων ΔΕ Φύλαξης και ΔΕ Προσωπικού 
Εξωτερικής Φρούρησης, στα καταστήματα κράτησης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων, σύμφωνα με τον πίνακα προσωρινής 
κατάταξης των υποψηφίων της προκήρυξης 6Κ/2018
(ΦΕΚ τ.ΑΣΕΠ 17/22-5-2018).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2019

Η Υπουργός
ΜΑΡΙΑ- ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

Ι

Αριθμ. 165/57052 (2)
   Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1629/
64708/14-06-2017 υπουργικής απόφασης για τον 
καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της συν-
δεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και 
αίγειου κρέατος, σύμφωνα με το άρθρο 52, του 
Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Συμβουλίου και 
το κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) 639/2014 της 
Επιτροπής από το έτος 2018 και εφεξής».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 

(ΦΕΚ Α΄32), «Δοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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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 όπως η παρ. 2 τροποποιήθηκε με την 
παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α΄ 78). 
«Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνω-
σης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις».

β) των άρθρων 13 έως 29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄/
200), «Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαρια-
σμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργα-
νισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊ-
όντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού 
στο Υπουργείο Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης 
Αγροτικής Γης» Α.Ε. και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.

γ) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κω-
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».

2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους 
γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο 
της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 637/2008 και του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του Συμβουλίου (ΕΕ L 347, 
20.12.2013, σ. 608).

β) (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την πα-
ρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και την 
κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 352/78, (ΕΚ) 
αριθμ. 165/94, (ΕΚ) αριθμ. 2799/98, (ΕΚ) αριθμ. 814/2000, 
(ΕΚ) αριθμ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθμ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 549).

γ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 639/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως 
κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει 
καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την τροποποίηση του παραρτήματος 
X του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ L 181, 20.6.2014, σ. 1).

δ) Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 640/2014 
της Επιτροπής, της 11ης Μαρτίου 2014, για τη συμπλή-
ρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και 
τους όρους απόρριψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς 
και τις διοικητικές κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμε-
σες ενισχύσεις, τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και 
την πολλαπλή συμμόρφωση, (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

ε) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 641/2014 της 
Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2014, για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωρ-
γούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της κοινής 
γεωργικής πολιτικής (EE L 181, 20.06.2014, σ. 48).

στ) Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της 
Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανό-
νων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγ-
χου, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση (ΕΕ L 227, 31.07.2014, σ. 69).

ζ) (ΕΚ) 911/2004 της Επιτροπής «για την εφαρμογή 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1760/2000 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 
τα ενώτια, τα διαβατήρια και τα μητρώα των εκμεταλ-
λεύσεων».

η) (ΕΚ) 21/2004 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπι-
ση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των αι-
γοπροβάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(EK) αριθμ. 1782/2003 και των οδηγιών 92/102/ΕΟΚ και 
64/432/ΕΟΚ.

3. Το π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 160).

4. Την αριθμ. 2429/119958/06-09-2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορί-
δου» (ΦΕΚ Β΄3901).

5. Την υπ’ αριθμ. 263493/16-8-04 κοινή υπουργική 
απόφαση «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή 
του συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των εκ-
μεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και του ζωικού τους κεφα-
λαίου σε εφαρμογή του Καν. (ΕΚ) 21/2004 του Συμβου-
λίου» (ΦΕΚ Β΄ 1253), όπως ισχύει κάθε φορά.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 33 της με αριθμ. 104/
7056/2015 υπουργικής απόφασης «Εθνικές επιλογές, δι-
οικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων 
ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ)1307/2013 
και του Κανονισμού(ΕΚ)1306/2013 του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (ΦΕΚ Β΄147),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την με αριθμ. 1791/74062/02.07.2015 υπουργι-
κή απόφαση «Εφαρμογή του καθεστώτος της Πολλα-
πλής Συμμόρφωσης σε εκτέλεση του κανονισμού (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και τους κανονισμούς 640/2014 και 809/2014 
της Επιτροπής» (ΦΕΚ Β΄ 1468)

8. Την με αριθμ. 188763/2011 κοινή υπουργική από-
φαση «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευ-
όμενων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ Β΄2284).

9. Την κοινοποίηση των τροποποιήσεων των εθνι-
κών επιλογών της ΚΑΠ της 1ης Αυγούστου 2018 μέσω 
ISAMM, σύμφωνα με το άρθρο 67, παρ.1 του Καν (ΕΕ) 
αριθμ. 639/2014 που αναφέρεται στο άρθρο 54 παρ.1 
και άρθρο 53 παρ. 6 του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013.

10. Τα υπ΄ αριθμ. 13062/15-2-2017 και 11506/
30-01-2018 έγγραφα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

11. Την υπ΄ αριθμ. 10852/16-3-2017 εισήγηση του ΕΛΓΟ-
ΔΗΜΗΤΡΑ.

12. Την υπ’ αριθμ. 4912/120862/2015 υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων 
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παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρα-
σκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων 
παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» (ΦΕΚ Β΄2468).

13. Την με αριθμ. 1483/74804/2017 υπουργική από-
φαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 
4912/120862/5.11.2015 υπουργική απόφαση με θέμα: 
Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής 
και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και 
των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευ-
ής αυτών» (ΦΕΚ Β΄ 2635).

14. Την με αριθμ. 1678/111284/2015 υπουργική από-
φαση «Λεπτομέρειες εφαρμογής της υπ΄ αριθμ. 175180
/2011(ΦΕΚ Β΄1721) κοινή υπουργική απόφαση και ρυθ-
μίσεις σχετικά με τη διαδικτυακή σύνδεση των επιχει-
ρήσεων του γαλακτοκομικού τομέα στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΡΤΕΜΙΣ» (ΦΕΚ Β΄2257).

15. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την με αριθμ. 
1629/64708/14-06-2017 απόφαση ως εξής:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 αντικαθίσταται από 
το εξής:

«Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυ-
ση των κτηνοτρόφων στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενί-
σχυσης της παρούσας απόφασης, ανέρχεται για το έτος 
2017 σε 50.978.015 €, για το έτος 2018 σε 50.429.165 € 
και για το έτος 2019 και 2020 σε 55.228.458€ αντίστοιχα.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 1629/64708 
(ΦΕΚ Β΄/2127/21-06-2017) απόφαση όπως τροποποιήθη-
κε από την 328/53481 (ΦΕΚ Β΄/1359/19-4-2018).

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ  ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ    
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*02010770104190004*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: 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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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 - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται 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 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης 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 και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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