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υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 ”Διατήρηση απει-
λούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων“, 
του Υπομέτρου 10.1 ”ενίσχυση για γεωργοπε-
ριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις“, του 
Μέτρου 10 ”Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά 
μέτρα“ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 1226).

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

2 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’  αρ. 11215/
10.2.2023 πράξη της Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β’ 1042).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1296 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 401/48520/29-03-2018 

υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου 

εφαρμογής της Δράσης 10.1.09 ”Διατήρηση 

απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών 

ζώων“, του Υπομέτρου 10.1 ”ενίσχυση για γε-

ωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρε-

ώσεις“, του Μέτρου 10 ”Γεωργοπεριβαλλοντικά 

και κλιματικά μέτρα“ του Προγράμματος Αγρο-

τικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» 

(Β’ 1226). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Του ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 

και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 

(Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265) και ειδικότερα την 
παρ. 2 του άρθρου 69.

2. Της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 «Διοι-
κητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή 
της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των 
τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστα-
σίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 32).

3. Των άρθρων 13-29 του ν.  2637/1998 «Σύσταση 
Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών Οργανισμού 
Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσα-
νατολισμού και Εγγυήσεων Οργανισμού Πιστοποίησης 
και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύν-
σεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργίας 
και “Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης” Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 200).

4. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

5. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

6. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

7. Του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

8. Της υπ’ αρ. 282966/9-7-2007 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονισμού 
διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυ-
μία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
ΕΛΕΓΕΠ» (Β’ 1205).

9. Της υπ’ αρ. 4941/07-11-2011 κοινής υπουργικής από-
φασης «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και δια-
δικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατα-
βληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, 
στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της 
Ελλάδος 2007-2013» (Β’ 2538).

10. Της υπ’  αρ. 281255/06-05-2008 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκρι-
ση Κανονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την 
επωνυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινο-
τικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ)“» (Β’ 794).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Της υπ’ αρ. 132537/21-4-2011 κοινής υπουργικής 
απόφασης «Κανονισμός Οργανωτικής Διάρθρωσης και Λει-
τουργίας των Υπηρεσιών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.- Ν.Π.Ι.Δ.» (Β’ 684).

12. Της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνικές 
επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής 
των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 
1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’ 147).

13. Της υπ’  αρ. 2543/103240/2-10-2017 απόφασης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρω-
ματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (EE L 
189 της 20.7.2007, σ. 1) και των Κανονισμών 889/2008 
(EE L 250 της 18.9.2008, σ. 1) και 1235/2008 (EE L 334 της 
12.12.2008, σ. 25) της Επιτροπής, σχετικά με τον βιολο-
γικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο 
των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής παραγωγής 
και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους εισαγωγής 
βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες» (Β’ 3529).

14. Της υπ’  αρ. 140/106513/16-04-2021 απόφασης 
της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο» (Β’ 1560).

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρί-
ου 2013 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από 
το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
1698/2005 του Συμβουλίου (L 347).

2. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και 
την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής και 
την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 352/1978, 
(ΕΚ) αριθ. 165/1994, (ΕΚ) αριθ. 2799/1998, (ΕΚ) αριθ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 
του Συμβουλίου, (L 347).

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 περί θεσπίσεως κανόνων για άμεσες ενισχύσεις 
στους γεωργούς βάσει καθεστώτων στήριξης στο πλαί-
σιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής και για την κατάργη-
ση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και του Κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου (L 347).

4. Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 807/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω-
ση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη 
της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση 
μεταβατικών διατάξεων (L 227).

5. Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 808/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) (L 227).

6. Του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 809/2014 της Επι-
τροπής, της 17ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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 (L 227).

7. Του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 640/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλή-
ρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 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 (L 181).

8. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2094/2020 του Συμβουλίου της 
14ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με τη θέσπιση Μέσου 
Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη της 
ανάκαμψης μετά την κρίση της νόσου COVID-19 (L 433).

9. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2220/2020 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 
2020 σχετικά με τη θέσπιση ορισμένων μεταβατικών 
διατάξεων για τη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) τα έτη 2021 και 
2022 και για την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
1305/2013, (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθ. 1307/2013 
όσον αφορά τους πόρους και την εφαρμογή τους τα έτη 
2021 και 2022 και του Κανονισμού (EE) αριθ. 1308/2013 
όσον αφορά τους πόρους και την κατανομή αυτής της 
στήριξης τα έτη 2021 και 2022» (L 437).

10. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/848 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 
2018, για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση 
των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου (L 150).

11. Του Κανονισμού (ΕΚ) 889/2008 της Επιτροπής της 
5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτο-
μερών κανόνων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή 
και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον 
αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμαν-
ση και τον έλεγχο των προϊόντων (L 250).

12. Της υπό στοιχεία C (2015) 9170 final/11-12-2015 
εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής, για την έγκριση 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης.

Γ. Την υπ’ αρ. 1065/19-04-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Θέσπιση δι-
αδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου 
του “Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020”» (Β’ 1273).

Δ. Την υπ’ αρ. 1725/15-07-2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΕΥΔ 
ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποιότητας Βιολογικής 
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Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων, ως Ενδιάμεσου 
Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) Πράξεων του ΠΑΑ» (Β’ 2386).

Ε. Την υπ’ αρ. 15503/10.03.2023 (υπ’ αρ. 1292/10-03-2023
εισερχ. στο ΥπΑΑΤ) σύμφωνη γνώμη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΣΤ. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 26 της υπ’ αρ. 

401/48520/2018 υπουργικής απόφασης και διαμορφώ-
νεται ως εξής:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποιεί την έγκριση (αναγνώριση 
και εκκαθάριση) της δαπάνης δια της Κεντρικής Υπηρε-
σίας του και συγκεκριμένα από τη Διεύθυνση Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Αλιείας. Ειδικότερα για την αναγνώριση 
και εκκαθάριση της δαπάνης, οι ελεγκτές διενεργούν 
έλεγχο διασταύρωσης των επιμέρους στοιχείων υπο-
λογισμού της πληρωμής, με βάση τα διαθέσιμα ατομικά 
στοιχεία των δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα 
που υποστηρίζει την Αίτηση Άμεσων Ενισχύσεων και την 
εφαρμογή του Μέτρου 10.1.09 στο gov.gr.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 της υπ’ αρ. 401/48520/2018 
υπουργικής απόφασης καταργείται.

Άρθρο 2
Τελικές Διατάξεις

1. Όπου για την αρμοδιότητα έγκρισης της δαπάνης, 
στο πλαίσιο της διαδικασίας καταβολής ενίσχυσης του 
Μέτρου 10.1.09, γίνεται αναφορά σε οργανικές μονάδες 
επιπέδου Περιφερειακών Διευθύνσεων, νοείται στο εξής 

ως αναφορά στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Αλιείας της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από 
την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 10 Μαρτίου 2023

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(2)
 Στην υπ’ αρ. 11215/10.2.2023 πράξη της Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που δημοσιεύθηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1042) στη σελίδα 9246, στον 
Πίνακα 2 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε., στη γραμμή 11, στη στήλη 3 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΠΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ…»,
στο ορθό:  «ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ…»,
και στη σελίδα 9251, στον Πίνακα 4 - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΒΑΘΜΙΔΑ Υ.Ε., στη γραμμή 4, στη στήλη 5 διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «»,
στο ορθό: «1». 

 (Από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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