
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1376/214510    
5η τροποποίηση της υπ’  αρ. 3189/129898/ 

21.12.2017 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός πλαισίου 

εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 “Στήριξη για επεν-

δύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν 

στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών 

φυσικών καταστροφών, των αντίξοων κλιματι-

κών συνθηκών και των καταστροφικών συμβά-

ντων” του Μέτρου 5 “Αποκατάσταση του δυνα-

μικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί από 

φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβά-

ντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δρά-

σεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4739). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Τον ν. 1790/1988 (Α’ 134).
2. Τον ν. 2342/1995 «Ενεργητική προστασία της γε-

ωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 208).

3. Τα άρθρα 13 έως 29 του ν. 2637/1998 περί «Σύστα-
σης Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενι-
σχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)» 
(Α’ 200).

4. Τον ν. 3874/2010 «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών 
Εκμεταλλεύσεων» (Α’ 151), όπως τροποποιήθηκε με τα 
άρθρα 40 και 41 του ν. 4235/2014 (Α’ 32) και το άρθρο 65 
του ν. 4389 (Α’ 94).

5. Τον ν. 3877/2010 και ειδικότερα το άρθρο 1 (Α’ 160).
6. Toν ν. 4015/2011 «Θεσμικό πλαίσιο για τους αγροτι-

κούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την 
επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου - οργάνωση 
της εποπτείας του κράτους» (Α’ 210).

7. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2012/2017 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.

8. Τον ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
“Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 61).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

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

11. Το π.δ. 56/2021 «Διορισμός Υπουργού και Υφυ-
πουργών» (Α’ 142).

12. Το π.δ. 40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, 
σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α’ 100).

13. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων» (Α’ 19).

14. Την υπ’ αρ. 282966/09.07.2007 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση του Κανονι-
σμού διαδικασίας πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επω-
νυμία Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. των ενισχύσεων που βαρύνουν τον 
ΕΛΕΓΕΠ» (Β’ 125).

15. Την υπ’  αρ. 281255/06.05.2008 απόφαση 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).

16. Την υπ’ αρ. 4941/07.11.2011 κοινή υπουργική από-
φαση «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και δια-
δικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως κατα-
βληθέντων ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, 
στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 
της Ελλάδος 2007-2013» (Β’ 2538).

17. Την υπ’ αρ. 24944/20.09.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Αναδιοργάνωση των Ειδικών Υπηρεσιών 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» 
(Β’ 3066).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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18. Την υπ’ αρ. 281255/6.5.2008 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Έγκριση Κα-
νονισμού Διαδικασιών Ελέγχων του Ν.Π.Ι.Δ. με την επω-
νυμία “Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών 
Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ)”» (Β’ 794).

19. Την υπ’  αρ. 104/7056/21.1.2015 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εθνι-
κές επιλογές διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρ-
μογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν. 
(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

20. Την υπ’ αρ. 1065/19.04.2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Σύστημα 
Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014 - 2020» (Β’ 1273).

21. Την υπ’ αρ. 2323/23.9.2016 απόφαση του Υπουρ-
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Προγράμματος Αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) 
στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, ως ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Πράξεων ΠΑΑ» 
(Β’ 3290), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 3288/2021 
απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων (Β’ 6155).

22. Την υπ’ αρ. 3189/129898/21.12.2017 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορι-
σμός πλαισίου εφαρμογής του Υπομέτρου 5.1 “Στήριξη 
για επενδύσεις σε προληπτικές δράσεις που αποσκοπούν 
στην άμβλυνση των επιπτώσεων των πιθανών φυσικών 
καταστροφών, των αντίξοων κλιματικών συνθηκών και 
των καταστροφικών συμβάντων” του Μέτρου 5 “Απο-
κατάσταση του δυναμικού γεωργικής παραγωγής που 
έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και καταστροφι-
κά συμβάντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών 
δράσεων” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της 
Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4739).

Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και του Συμβουλίου για το καθορισμό κοινών 
διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο 
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο θάλασσας και Αλιείας 
και καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονι-
σμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1083/2006 (ΕΕ L 347/20.12.2013).

2. Τον Καν. (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και την κατάργηση του κανο-
νισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

3. Τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη χρη-
ματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της 

κοινής γεωργικής πολιτικής και την κατάργηση των κα-
νονισμών (ΕΟΚ) υπ’ αρ. 352/1978, (ΕΚ) υπ’ αρ. 165/1994, 
(ΕΚ) υπ’  αρ.  2799/1998, (ΕΚ) υπ’  αρ. 814/2000, (ΕΚ) 
υπ’ αρ. 1290/2005 και (ΕΚ) υπ’ αρ. 485/2008 του Συμ-
βουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/ 
20.12.2013).

4. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 807/2014 
της Επιτροπής της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρω-
ση του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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 (ΕΕ L 227/31.7.2014).

5. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 808/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κα-
νόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1305/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρω-
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) 
(ΕΕ L 227/31.07.2014).

6. Τον εκτελεστικό Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 809/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 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).

7. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 640/2014 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού 
(ΕΕ) υπ’ αρ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύ-
στημα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρρι-
ψης και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 
κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, τη 
στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλαπλή συμ-
μόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, (ΕΕ L 181/ 
20.06.2014).

8. Την υπ’ αρ. C (2015) 9170 final/11.12.2015 εκτε-
λεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
2014-2020 για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
 Γ . Το υπ’ αρ. 6379/13.05.2022 έγγραφο του ΕΛ.Γ.Α.
 Δ . Το υπ’  αρ. 40613/27.06.2022 έγγραφο του 
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για τη σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου 
της τροποποίησης.
 Ε . Το υπ’ αρ.1406/27.06.2022 έγγραφο της ΕΥΔ-ΣΣ ΚΑΠ 
για τη σύμφωνη γνώμη επί του σχεδίου της τροποποίη-
σης.
 ΣΤ . Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δη-
μόσια δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 3189/129898/21.12.2017 
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του 
Υπομέτρου 5.1 “Στήριξη για επενδύσεις σε προληπτι-
κές δράσεις που αποσκοπούν στην άμβλυνση των 
επιπτώσεων των πιθανών φυσικών καταστροφών, των 
αντίξοων κλιματικών συνθηκών και των καταστροφι-
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κών συμβάντων” του Μέτρου  5 “Αποκατάσταση του 
δυναμικού γεωργικής παραγωγής που έχει πληγεί 
από φυσικές καταστροφές και καταστροφικά συμβά-
ντα και ανάληψη καταλλήλων προληπτικών δράσεων” 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 
(ΠΑΑ) 2014-2020» (Β’ 4739) όπως διορθώθηκε με την 
υπ’ αρ. 222/18710/2.02.2018 (Β’ 653) και τροποποιή-
θηκε με τις υπ’ αρ. 1416/138507/02.07.2019 (Β’ 2717), 
901/129960/28.05.2020 (Β’ 2140), 99/19532/21.01.2021 
(Β’ 238) και 883/129515/01.06.2021 (Β’ 2415) όμοιες απο-
φάσεις, ως ακολούθως:

1. Όπου στις κείμενες διατάξεις της υπ’  αρ. 3189/ 
129898/21.12.2017 υπουργικής απόφασης αναφέρεται 
“…του Υπομέτρου 5.1” ή “…Υ/Μ 5.1” αντικαθίσταται με 
“…της Δράσης 5.1.1. «Επενδύσεις σε προληπτικές δρά-
σεις που αποσκοπούν σε μείωση των επιπτώσεων στο 
φυτικό κεφάλαιο (ιδιωτικές παρεμβάσεις)»”.

2. Η παρ. 2 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: Ως 
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης (ΕΦΔ) της Δράσης ορί-
ζεται ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων 
(ΕΛΓΑ) με τις αρμοδιότητες και υποχρεώσεις της υπ’ αρ. 

2323/2016 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής 
Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014 - 2020 (ΠΑΑ) στον Οργανισμό Ελληνι-
κών Γεωργικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχεί-
ρισης Πράξεων ΠΑΑ» (Β’ 3290), όπως αυτή τροποποιή-
θηκε με την υπ’ αρ. 3288/15.12.2021 όμοια απόφαση.

3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 3189/ 
129898/29.12.2017 (Β’ 4739) υπουργικής απόφασης προ-
στίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Ειδικά για την 1η Πρόσκληση, η διάρκεια υλοποίη-
σης της πράξης που ορίζεται στην παρ. 4, παρατείνεται 
κατά έξι (6) μήνες».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Ιουλίου 2022

Ο Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ   
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*02040492907220004*

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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