
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 26044 
Έκτακτα μέτρα περιορισμού της υπερτοπικής κυ-

κλοφορίας για την προστασία της δημόσιας υγεί-

ας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κο-

ρωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 

έως και τη Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 

20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και 
τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και 
της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76) 
και ιδίως της περ. η’ της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 
αυτού, καθώς και της παρ. 6 αυτού.

δ. της παρ. 6 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

ε. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),

στ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α΄ 168), 

ζ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), 

η. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180),

θ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ι. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α΄ 151),

ια. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ιβ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121),

ιγ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

ιδ. της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 48) και

ιε. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058), 

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρα-
τείας και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύ-
νολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 
19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 
26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1558).

3. Τις από 4.11.2020, 26.11.2020, 3.12.2020, 10.12.2020, 
14.12.2020, 2.1.2021, 4.1.2021, 7.1.2021, 8.1.2021, 
15.1.2021, 22.1.2021, 29.1.2021, 5.2.2021, 19.2.2021, 
26.2.2021, 3.3.2021, 5.3.2021, 12.3.2021, 19.3.2021, 
26.3.2021, 31.3.2021, 2.4.2021, 7.4.2021, 9.4.2021, 
14.4.2021, 16.4.2021 και 21.4.2021 εισηγήσεις της Εθνι-
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κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19. 

4. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων περιορισμού 
της υπερτοπικής κυκλοφορίας για λόγους προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επι-
κράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδη-
μιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.26043/22.4.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υπερτοπικές μετακινήσεις 

1. Κατά τον χρόνο εφαρμογής της παρούσας, απαγο-
ρεύεται η μετακίνηση, με οποιοδήποτε μέσο, εκτός των 
ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. Ειδικώς στην 
περίπτωση της Αττικής η μετακίνηση απαγορεύεται: α) 
εκτός των ορίων της Περιφέρειας και β) από ή προς την 
Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. 

2. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρ. 1 οι περι-
πτώσεις μετακίνησης, με οποιονδήποτε τρόπο: 

α) Aπό και προς την εργασία. Η συνδρομή της πα-
ρούσας πιστοποιείται σύμφωνα με τις περ. α), β) και 
γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών 
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Επικρατείας και 
του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα 
προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαι-
τέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 
της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Μ. Δευτέρα, 26 
Απριλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 1558), όπως εκάστοτε 
ισχύει. Τα προσκομιζόμενα έγγραφα προς πιστοποίηση 
της μετακίνησης για λόγους εργασίας προσδιορίζουν 
τον χρόνο έναρξης και λήξης της μετακίνησης και δι-
ασταυρώνονται από τις αρχές ελέγχου με τα στοιχεία 
που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου και στο Πληροφοριακό Σύστημα 
«ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. Ειδικώς στην περίπτωση αυτοαπασχολού-
μενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιτηδευματιών, 
η υπεύθυνη δήλωση ή η βεβαίωση της περ. γ) της παρ. 
3 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής από-
φασης αναφέρει συγκεκριμένα τον λόγο της μετακίνη-
σης (π.χ. προγραμματισμένο ραντεβού σε συγκεκριμένη 
δημόσια υπηρεσία) και ο συνολικός χρόνος αυτής δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες. Ο 
μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτω-

σης δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης 
υπερτοπικής μετακίνησης της περ. γ) εντός του χρόνου 
εφαρμογής της παρούσας.

β) Για λόγους υγείας, αποκλειστικά και μόνο στην 
περίπτωση μετακίνησης προς δημόσια δομή υγείας 
για την πιστοποίηση της οποίας απαιτείται, πέραν της 
βεβαίωσης κίνησης της παρ. 5 του άρθρου 3 της ανω-
τέρω κοινής υπουργικής απόφασης, και έγγραφο της 
δημόσιας δομής υγείας, εκτός περιπτώσεων έκτακτης 
και επείγουσας ανάγκης. 

γ) Προς τον σκοπό εφάπαξ μετάβασης στον τόπο 
της μόνιμης κατοικίας για την πιστοποίηση της οποί-
ας απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που 
λαμβάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.
gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Ο μετακινούμενος 
κατ’ εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης δεν επιτρέ-
πεται να κάνει χρήση της επιτρεπόμενης υπερτοπικής 
μετακίνησης της περ. α) εντός του χρόνου εφαρμογής 
της παρούσας. 

δ) Για μετάβαση σε κηδεία υπό τους όρους που προ-
βλέπει ο νόμος. Ο μετακινούμενος κατ’ εφαρμογή της 
παρούσας υποχρεούται να φέρει και να επιδεικνύει στα 
όργανα ελέγχου, πέραν της βεβαίωσης κίνησης της παρ. 
5 του άρθρου 3 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφα-
σης, δα) ληξιαρχική πράξη θανάτου και δβ) άδεια ταφής. 
Ο συνολικός χρόνος μετακίνησης κατ’ εφαρμογή της πα-
ρούσας περίπτωσης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 
σαράντα οκτώ (48) ώρες. 

ε) Για μετάβαση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που 
τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία για τη διασφά-
λιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Ο μετακινούμενος γονέας κατ’ 
εφαρμογή της παρούσας υποχρεούται να φέρει και να 
επιδεικνύει στα όργανα ελέγχου εα) στην περίπτωση 
διαζυγίου, αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή συμβολαι-
ογραφική πράξη λύσης του γάμου, εβ) στην περίπτωση 
διάστασης, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) 
και εγ) σε κάθε περίπτωση, πρόσφορα στοιχεία από τα 
οποία προκύπτει η κατοικία του τέκνου, όπως τίτλο ιδι-
οκτησίας ή μισθωτήριο.

3. Σε κάθε περίπτωση επιτρεπόμενης μετακίνησης 
σύμφωνα με την παρ. 2: α) η μετακίνηση περιορίζεται 
στον απολύτως αναγκαίο χρόνο, β) τα προσκομιζόμενα 
στοιχεία πιστοποιούν τόσο τον χρόνο αναχώρησης όσο 
και τον χρόνο επιστροφής, γ) σε περίπτωση μετακίνη-
σης περισσοτέρων προσώπων με το ίδιο μεταφορικό 
μέσο, η συνδρομή επιτρεπόμενου λόγου μετακίνησης 
πιστοποιείται προσηκόντως ως προς καθένα από τα με-
τακινούμενα πρόσωπα.

4. Η παρούσα απόφαση δεν καταλαμβάνει τα πρό-
σωπα του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης, εντός του πεδίου εφαρ-
μογής της απόφασης αυτής και όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 2
Κυρώσεις 

1. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό 
κυκλοφορίας του άρθρου 1, επιβάλλεται, με αιτιολογη-
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μένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο 
τριακοσίων (300) ευρώ. 

2. Ειδικώς στην περίπτωση που οποιοδήποτε πρό-
σωπο προβεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχεί-
ων ή σε έκδοση ψευδούς βεβαίωσης, επιβάλλεται με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Η παρούσα 
παράγραφος καταλαμβάνει και τα πρόσωπα της παρ. 1 
και δύναται να επιβληθεί σωρευτικώς με την κύρωση 
της παρ. 1.

3. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι 
προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο 3
Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής 
κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχων και πιστοποίησης 
παραβάσεων, την επιβολή προστίμων και τη βεβαίωση 
και είσπραξη προστίμων εφαρμόζονται τα άρθρα 8 έως 
11 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4
Καταργούμενες διατάξεις

Κατά το μέρος εφαρμογής της παρούσας, ήτοι ως προς 
τις επιτρεπόμενες μετακινήσεις εκτός των ορίων της οι-
κείας Περιφερειακής Ενότητας ή εκτός των ορίων της Πε-

ριφέρειας, καταργείται το άρθρο 4 της υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.24489/16.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και τη 
Δευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

 Εργασίας και 
Προστασίας του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής 
Υπουργός Εσωτερικών Υποδομών και Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών Ναυτιλίας και
και Μεταφορών Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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*02016782304210004*

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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