
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.     1727/134058 
5η τροποποίηση της με αριθμ. 2848/145689/

28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) καθορισμός πλαισί-

ου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλι-

έργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ-

ξης (ΠΑΑ) 2014-2020, όπως έχει τροποποιηθεί 

και ισχύει.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α. Τις εθνικές διατάξεις:
1. Το ν. 4314/23-12-2014 (ΦΕΚ Α΄ 265) «Για τη διαχεί-

ριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών πα-
ρεμβάσεων 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 (ΦΕΚ Α΄ 297) και άλλες διατάξεις», όπως 
κάθε φορά ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 69, παρ. 2.

2. Τα άρθρα 13-29 του ν. 2637/1998 (ΦΕΚ Α΄ 200/1998) 
περί «Σύστασης Οργανισμού Πληρωμών κι Ελέγχου Κοι-
νοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού κι Εγγυήσεων 
(ΟΠΕΚΕΠΕ)», όπως τροποποιημένος ισχύει.

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

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

5. Το π.δ. 88//2018 «0ιορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 160).

6. Την υπ’ αριθμ. 282966/9-7-2007 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» (ΦΕΚ Β΄ 125/2007).

7. Την υπ’ αριθμ. 4941/07-11-2011 κοινή απόφαση «Σύ-
στημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων 

ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαί-
σια του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 
2007-2013 (ΦΕΚ Β΄ 2538/7-11-2011).

8. Την υπ’ αριθμ. 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)”» (ΦΕΚ Β΄ 794/2008).

9. Το άρθρο 46 παρ. 2 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78/A΄/
26-4-2016) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλο-
γικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες δι-
ατάξεις».

10. Την υπ’ αριθμ. 104/7056/21-01-2015 (ΦΕΚ Β΄ 147/
22-01-2015) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Εθνικές επιλογές διοικητικά μέ-
τρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων 
κατ’ εκτέλεση του Καν. (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) 
1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου», όπως τροποποιημένη ισχύει.

11. Την υπ’ αριθμ. 2543/103240/2-10-2017, (ΦΕΚ 3529/Β΄)
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των αναγκαίων 
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των δια-
τάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμ-
βουλίου (ΕΕ L 189 της 20.7.2007, σ.1) και των Κανονισμών 
889/2008 (ΕΕ L 250 της 18.9.2008, σ.1) και 1235/2008 (ΕΕ 
L 334 της 12.12.2008, σ.25) της Επιτροπής, σχετικά με τον 
βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον 
έλεγχο των βιολογικών προϊόντων φυτικής, ζωικής πα-
ραγωγής και υδατοκαλλιέργειας, καθώς και τους όρους 
εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από Τρίτες Χώρες».

12. Την αριθμ. 2429/119958/6.9.2018 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ολυμπία Τελιγιορί-
δου.» (Β’ 3901).

13. Την αριθμ. 2848/145689/28-12-2016 απόφαση 
του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Καθορισμός πλαισίου 
εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-
2020» (ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016) όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Β. Τις ενωσιακές διατάξεις:
1. Τον Καν.(ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής 
ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανο-
νισμού (ΕΚ) αριθμ. 1698/2005 του Συμβουλίου, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

2. Τον Καν.(ΕΕ) αριθμ. 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 
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 Συμβουλίου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

3. Τον Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1307/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί θεσπίσεως κα-
νόνων για άμεσες ενισχύσεις στους γεωργούς βάσει κα-
θεστώτων στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής γεωργικής 
πολιτικής και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 637/2008 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 
του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
(ΕΕ L 347/20.12.2013).

4. Τον Καν.(ΕΕ) αριθμ. 1310/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση 
ορισμένων μεταβατικών διατάξεων για τη στήριξη της 
αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Τα-
μείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους πό-
ρους και την κατανομή τους για το έτος 2014 και την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 73/2009 του 
Συμβουλίου και των κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 1307/2013, 
(ΕΕ) αριθμ. 1306/2013 και (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά την εφαρμογή τους κατά το έτος 2014, όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει (ΕΕ L 347/20.12.2013).

5. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθ. 807/2014 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης 
από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΓΤΑΑ) και για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (EE L 227/31.07.2014).

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

7. Τον εκτελεστικό Καν.(ΕΕ) αριθμ. 809/2014 της Επι-
τροπής της 17ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων 
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).

8. Τον κατ’ εξουσιοδότηση Καν.(ΕΕ) αριθμ. 640/2014 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου όσον αφορά το ολοκληρωμένο σύστη-
μα διαχείρισης και ελέγχου και τους όρους απόρριψης 
και ανάκτησης πληρωμών καθώς και τις διοικητικές 
κυρώσεις που εφαρμόζονται στις άμεσες ενισχύσεις, 
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης και την πολλα-
πλή συμμόρφωση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
(EE L 181/20.06.2014).

9. Τον Καν.(ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου «για 
τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολο-
γικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθμ. 2092/91» του Συμβουλίου της 20ης Ιουλίου 
2007, όπως κάθε φορά ισχύει, (EE L 189/20.07.2007).

10. Τον Καν.(ΕΚ) αριθμ. 889/2008 της Επιτροπής «σχε-
τικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 834/2007 του Συμβουλίου 
για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βι-
ολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο 
παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊό-
ντων», (EE L 250/18.09.2008).

11. Την υπ’ αριθμ. C (2015) 9170 final/11-12-2015 εκτε-
λεστική απόφαση της Επιτροπής, για την έγκριση του 
Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για 
στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Γ. Την υπ’ αριθμ. 1065/19-04-2016 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το 
Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του «Προγράμματος 
Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020», όπως 
ισχύει κάθε φορά.

Δ. Την υπ’ αριθμ. 1725/15-07-2016 απόφαση του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την 
εκχώρηση αρμοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχεί-
ρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-
2020 (ΕΥΔ ΠΑΑ) στη Διεύθυνση Συστημάτων ποιότητας 
Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδείξεων του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Εν-
διάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) πράξεων του ΠΑΑ 
(ΦΕΚ Β΄ 2386/03.08.2016).

Ε. Την υπ’ αριθμ. 24944/20.09.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Αναδιοργάνωση των Ειδικών Υπηρεσιών 
του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020» 
(ΦΕΚ Β΄ 3066/26.09.2016).

Ζ. Το από 16/12/2016 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(αριθμ. εισερχομένου στη Διεύθυνση Συστημάτων Ποι-
ότητας Βιολογικής Παραγωγής και Γεωγραφικών Ενδεί-
ξεων 2773/141982/16-12-2016).

Η. Το από 31/05/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γε-
νικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ (αριθμ. 1651/128173/
03-06-2019 εισερχ. στο ΥπΑΑΤ).

Θ. Την υπ’ αριθμ. 1882/03-06-2019 (αριθμ. 1652/
128192/0306-2019 εισερχ. στο ΥπΑΑΤ) σύμφωνη γνώμη 
της Ε.Υ.Δ. Π.Α.Α.

Ι. Την από 03/06/2019 αποστολή της σύμφωνης γνώ-
μης του ΟΠΕΚΕΠΕ (αριθμ. 1650/128163/03-06-2019 ει-
σερχ. στο ΥπΑΑΤ).
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Κ. Ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δη-
μόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού.

Λ. Το από 06/06/2019 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Γε-
νικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών 
Πόρων του ΥΠΑΑΤ.

Μ. Τις από 06/06/2019 σύμφωνες γνώμες του ΟΠΕΚΕΠΕ 
και της ΕΥ0 ΠΑΑ (αριθμ. εισερχ. Στο ΥΠΑΑΤ 1725/132677 
και 1726/132934 αντίστοιχα), αντιστοιχούν:

Άρθρο 1

Στο σημείο Β του άρθρου 8 της με αριθμ. 2848/
145689/28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων (ΦΕΚ 4310 Β΄) προστίθεται η εξής πρόταση:

Κατ’ εξαίρεση, α) οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της 
με αριθμ. 1102/72525/08-04-2019 Πρόσκλησης για την 
υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βι-
ολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής 
Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020, θα εκκινούν από την ημε-
ρομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων στήριξης.

και β) οι δεσμεύσεις των δικαιούχων της με αριθμ. 
4075/182059/31-12-2018 Πρόσκλησης για την υποβολή 
αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολο-
γικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014- 2020, όπως τροποποι-
ήθηκε μεταγενέστερα να εκκινούν από την 31/05/2019.

Άρθρο 2
Τελικές Διατάξεις

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

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. 2848/145689/
28-12-2016 απόφασης του Υπουργού και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΦΕΚ 4310 Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 7 Ιουνίου 2019

Ο Υπουργός Η Υφυπουργός

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ   
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*02023251406190004*

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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