
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 969 
     Παράταση ισχύος και τροποποίηση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, 

Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 

«Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ει-

δικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών 

κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 

Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματι-

κής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης 

Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, 

δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσι-

ας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστη-

ρίων, κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παρο-

χής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, 

ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πά-

σης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδι-

ωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βι-

βλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων 

του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού έτους 

2020 - 2021 και μέτρα για την αποφυγή διάδο-

σης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουρ-

γία τους» (Β’ 4810). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο εικοστό έκτο και τις περ. α) και β) της 

παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου της από 1-5-2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα 
για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της 
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο 
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

2. Τα άρθρα 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985 «Δομή και λει-
τουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).

3. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρό-
σβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 188).

4. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισί-
ου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 Επείγοντα 
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρό-
θεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 
2016» (Α’ 222).

5. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).

6. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).

8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).

9. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

10. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180).

11. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υπο-
δομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

12. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

14. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

15. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

16. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λει-
τουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) 
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης 
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).

17. Την υπ’ αρ. 5953/23-6-2014 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Κανονισμός 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους)
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Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης 
Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β’ 1861).

18. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 
19-7-2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

19. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.2/2.1.2021 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, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και 
ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και 
ώρα 6:00» (Β’ 1), όπως εκάστοτε ισχύει.

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.55339/8.9.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαιδευ-
τικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστη-
ριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα-
τάρτισης, Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., 
Κολλεγίων, Κέντρα Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσ-
σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, δημοσίων και ιδιωτι-
κών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για 
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19 κατά 
τη λειτουργία τους» (Β’ 3780).

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαι-
δευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργα-
στηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχο-
λείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας 
ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και 
Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και 
Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων ξένων γλωσ-
σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτι-
κών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για 

την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 
τη λειτουργία τους» (Β’ 4810).

22. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη 
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδο-
ση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των 
σχολικών μονάδων, των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. και των 
Κολλεγίων για το εκπαιδευτικό έτος 2020 - 2021.

23. Τις από 3.9.2020, 26.10.2020 και 4.1.2021 εισηγή-
σεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας 
Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

24. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.968/7.1.2021 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Άρθρο 1
Η ισχύς της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερι-
κών και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4810), όπως αυτή 
τροποποιείται με τo άρθρo 2, παρατείνεται από τη λήξη 
της έως και τις 31.3.2021.

Άρθρο 2
Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 κοινή 

απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών και 
Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4810) επέρχονται οι πα-
ρακάτω τροποποιήσεις:

1. Το άρθρο 1 του κεφαλαίου Α’ αντικαθίσταται ως 
εξής: «Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης

1) Κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτο-
βάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης εφαρμόζονται τα μέτρα απο-
φυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται 
στην παρούσα απόφαση και ακολουθούνται οι οδηγίες 
των από 3.9.2020, 26.10.2020 και 4.1.2021 εισηγήσεων 
της Εθνικής Επιτροπής προστασίας Δημόσιας Υγείας 
έναντι του κορωνοϊού COVID- 19, όπως αυτές επικαι-
ροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες 
του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), οι 
οποίες κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2) Για τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, δίνεται η δυνατότητα προσέλευσης και αποχώ-
ρησης των μαθητών/τριών προς και από τις σχολικές 
μονάδες, σε διαφορετικές ώρες και από διαφορετικές 
εισόδους/εξόδους, εφόσον αυτές υφίστανται, με ευθύνη 
του Διευθυντή της σχολικής μονάδας και του Συλλόγου 
Διδασκόντων, με στόχο τον περιορισμό συγχρωτισμού 
των γονέων/κηδεμόνων, με εξαίρεση περιπτώσεις μα-
ζικών μετακινήσεων μαθητών με σχολικά λεωφορεία 
ή άλλα μέσα.
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3) Με την επιφύλαξη των κατωτέρω άρθρων, για τα 
Νηπιαγωγεία ισχύουν ειδικότερα μέτρα κατά παρέκκλιση 
του π.δ. 79/2017 (Α’ 109), σύμφωνα με τις από 3.9.2020, 
26.10.2020 και 4.1.2021 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτρο-
πής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, 
για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων, παιδικών και βρεφο-
νηπιακών σταθμών, όπως αυτά επικαιροποιούνται και 
εξειδικεύονται με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, οι οποίες κοι-
νοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

4) Δίδεται η δυνατότητα διενέργειας της ενισχυτικής 
διδασκαλίας (περ. β’), καθώς και της εναλλακτικής ενι-
σχυτικής διδασκαλίας (περ. δ’) της παρ. 1 του άρθρου 26 
του ν. 4368/2016 (Α’ 21), μέσω τηλεκπαίδευσης».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του κεφα-
λαίου Γ’ της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69543/31.10.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 4810) αντικαθίσταται 
ως εξής: «1. Οι κάθε είδους εξετάσεις, πλην των πανελ-
λαδικών εξετάσεων, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, 
φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής 

εκπαίδευσης, κατάρτισης, μαθητείας και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτα εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφείς δομές, δημόσιες και ιδιωτικές 
διεξάγονται σύμφωνα με τα γενικά μέτρα που προβλέ-
πουν οι από 3.9.2020 και 26.10.2020 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19:».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   
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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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