
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα 
και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύ-
σεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και 
του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 147).

2 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το Α’ και Β’ 
εξάμηνο έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 363/102607 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 

απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέ-

τρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενι-

σχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 

και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β΄ 147).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

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) Των άρθρων 13 - 29 του ν. 2637/1998 (A΄ 200) «Σύ-
σταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών Οργα-

νισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων 
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστο-
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών 
Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο 
Γεωργίας και «Εταιρείας Αξιοποίησης Αγροτικής Γης» 
Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 200), όπως τροποποιήθη-
καν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 4 του ν. 2732/1999 
(Α΄ 154), το άρθρο 24 του ν. 2945/2001 (Α΄ 223) και τις 
παρ. 1-8 του άρθρου 29 του ν. 3147/2003 (Α΄ 135).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

2. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α΄ 19).

3. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (Α΄ 138).

4. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιο-
τήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύ-
σταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α΄ 100).

5. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινών κανόνων για 
άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώτων 
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής πολιτικής 
και για την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 637/2008 και 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου» 
(L347/608).

β) (ΕΕ) 639/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση 
του Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κανόνων 
για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει καθεστώ-
των στήριξης στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτι-
κής και για την τροποποίηση του παραρτήματος Χ του 
εν λόγω κανονισμού» (L181/1).

γ) (ΕΕ) 641/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Καν.(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» (L181/74).

δ) (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου «σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη δι-
αχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής 
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πολιτικής και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 
352/78, (ΕΚ) αριθ. 165/94, (ΕΚ) αριθ. 2799/98, (ΕΚ) αριθ. 
814/2000, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 485/2008 
του Συμβουλίου» (L 347/549).

ε) (ΕΕ) 640/2014 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση 
του Καν.(ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρ-
ριψης ή ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 
κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή 
συμμόρφωση» (L181/48) και

στ) (ΕΕ) 809/2014 της Επιτροπής «για τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του Καν. (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» (L227/69).

6. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/484 της Επι-
τροπής «για παρεκκλίσεις από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου και από τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 639/2014 της Επιτροπής όσον αφορά την τήρηση 
ορισμένων όρων που συνδέονται με την πράσινη ενί-
σχυση για το έτος υποβολής αιτήσεων 2022» (L98/105).

7. Την από 14/4/2022 ηλεκτρονική αλληλογραφία με 
τον Ο.Π.ΕΚ.Ε.Π.Ε.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η υπ’ αρ. 
104/7056/21-01-2015 (Β΄ 147) υπουργική απόφαση.

Άρθρο 2
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 104/7056/21-01-2015 
υπουργικής απόφασης

Τροποποιείται η υπ’ αρ 104/7056/21-01-2015 υπουρ-
γική απόφαση (Β’ 147) ως εξής:

1. Το άρθρο 27 τροποποιείται ως εξής:
Προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για το έτος υπο-

βολής αιτήσεων 2022, η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί 
να θεωρηθεί ως χωριστή καλλιέργεια ακόμη και αν έχει 
βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συγκομιδή 
για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με εαρινές 
καλλιέργειες. Οι εν λόγω εκτάσεις εξαιρούνται από τη 
χορήγηση συνδεδεμένων ενισχύσεων όπως καθορίζο-
νται στο άρθρο 33 της παρούσας. Από την παρέκκλιση 
αποκλείονται όσα αγροτεμάχια είναι ενταγμένα σε μέτρα 
αγροτικής ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020».

2. Το άρθρο 29 τροποποιείται ως εξής:
Προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, για το έτος υποβο-

λής αιτήσεων 2022, η γη υπό αγρανάπαυση μπορεί να 
θεωρηθεί ως περιοχή οικολογικής εστίασης, με τον ίδιο 
συντελεστή στάθμισης όπως καθορίζεται στο Παράρ-

τημα Χ του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, ως ήτο αγρανά-
παυση, σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 πρώτο εδάφιο 
στοιχείο α) του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013, ακόμη και 
αν έχει βοσκηθεί ή έχει πραγματοποιηθεί σε αυτή συ-
γκομιδή για σκοπούς παραγωγής ή έχει καλλιεργηθεί με 
εαρινές καλλιέργειες. Στις εν λόγω εκτάσεις επιτρέπεται 
η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων, για σκοπούς 
παραγωγής ή καλλιέργειας».

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει για το έτος ενίσχυσης 2022.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 52816 (2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-

λήλων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για το Α’ 

και Β’ εξάμηνο έτους 2022.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-

κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α΄ 87), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περι-
φέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 107).

2. Το π.δ. 135/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής» (Α΄ 228).

3. Τα άρθρα 28 και 28Α του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας 
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 47) όπως το τελευταίο συμπλη-
ρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 21).

4. Την υπ’ αρ. 97109/31.12.2021 (ΥΟΔΔ 1114) απόφαση 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, περί αυτοδίκαι-
ης απαλλαγής του Σπυρίδωνα Κοκκινάκη του Χρήστου 
από τα καθήκοντα του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής και ορισμού Ασκούσης Καθήκοντα 
Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176).

6. Την υπ’ αρ. 2/1757/0026/10-01-2017 (Β΄ 17) απόφα-
ση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, περί καθο-
ρισμού δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης 
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για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων 
ημερών εργασία.

7. Το υπ’ αρ. 51509/19.04.2022 τεκμηριωμένο αίτημα 
για κάλυψη δαπανών υπερωριακής απασχόλησης των 
υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου, για το Α’ 
και Β’ εξάμηνο του 2022, κατά τα οποία παρατηρείται 
αυξημένη δραστηριότητα των 66 Δήμων εποπτείας της 
στο πλαίσιο των ΣΒΑΚ (Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινη-
τικότητας), αυξημένος όγκος ελέγχου και έγκρισης κυ-
κλοφοριακών μελετών έργων στο οδικό δίκτυο, παροχή 
στοιχείων και απόψεων προς τα συναρμόδια υπουργεία 
και τα δικαστήρια για εκδίκαση συσσωρευμένων δικα-
στικών προσφυγών παρελθόντων ετών, αυξημένα αι-
τήματα για έλεγχο λατομείων, φακέλων για χορήγηση 
αδειών για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αρμοδιότητες 
σχετικές με ζώνες λιμένα, αυξημένος όγκος εργαστηρι-
ακών ελέγχων σε έργα οδοποιίας των Δήμων και της 
Περιφέρειας Αττικής, εντός του γενικότερου πλαισίου 
υποστελέχωσης της Υπηρεσίας.

8. Την υπ’ αρ. 52081/19.04.2022 (ΑΔΑ: ΨΜΥ8ΟΡ1Κ-
06Λ) (με α/α στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πλη-
ρωμής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: 37060) 
απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Φορέα μας, 
με την οποία δεσμεύεται πίστωση ύψους δεκαέξι χιλιά-
δων τριακοσίων σαράντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών 
(€ 16.346,60) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε 
βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Φορέας 1901, Ει-
δικός Φορέας 999-01, Λογαριασμός 2120201001 του 
οικονομικού έτους 2022, για την κάλυψη δαπανών υπε-
ρωριακής απασχόλησης: α) δεκαπέντε (15) υπαλλήλων 
της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου για το Α΄ εξάμηνο του 

2022 και β) δεκαπέντε (15) υπαλλήλων της Διεύθυνσης 
Τεχνικού Ελέγχου για το Β΄ εξάμηνο του 2022, λόγω αυ-
ξημένων υπηρεσιακών αναγκών, αποφασίζουμε:

Την έγκριση, με αποζημίωση, υπερωριακής απασχό-
λησης κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων 
ημερών, για την αντιμετώπιση αυξημένων υπηρεσια-
κών αναγκών, για το Α΄ εξάμηνο έτους 2022 και για το Β’ 
εξάμηνο έτους 2022 και έως 31.12.2022, σε δεκαπέντε 
(15) υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οποιασδήποτε 
κατηγορίας, κλάδου και εργασιακής σχέσης (μόνιμοι, 
ιδιωτικού δικαίου) και μέχρι εξήντα οκτώ (68) ώρες ανά 
υπάλληλο το Α’ εξάμηνο και εκατόν είκοσι (120) ώρες 
ανά υπάλληλο το Β’ εξάμηνο.

Με μηνιαία απόφαση της προϊσταμένης της εν λόγω 
Διεύθυνσης θα ορίζονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες 
υπάλληλοι κατά κατηγορία και μισθολογικό κλιμάκιο 
αυτών και οι ώρες απασχόλησής τους.

Η παραπάνω εργασία θα πρέπει να βεβαιώνεται μηνι-
αίως από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας.

Επιτρέπεται η εναλλάξ απασχόληση των υπαλλήλων, 
με την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνει υπέρβαση του ανώ-
τατου αριθμού ωρών ανά υπάλληλο, καθώς και του συ-
νολικού αριθμού ωρών που προκύπτει για την υπηρεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Απριλίου 2022

Η Ασκούσα καθήκοντα Συντονίστριας 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ
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*02020872804220004*

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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