
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27807 
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγό-

ρευσης της τέλεσης λειτουργιών και ιεροπρα-

ξιών στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας και 

μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι 

του κορωνοϊού COVID-19 στους χώρους αυτούς 

για το χρονικό διάστημα από 4.5.2020 έως και 

16.5.2020. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) 
και ιδίως της περ. στ’ της παρ. 2 και της περ. δ’ της παρ. 
4 αυτού, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76).

β. Του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικό-
τητα» (Α’ 90).

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

δ. Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’1148).

ε. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

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

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 23093/6.4.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγεί-
ας «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης 
της τέλεσης κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών 
στους θρησκευτικούς χώρους λατρείας για το χρονικό δι-
άστημα από 12.4.2020 έως και 20.4.2020» (Β’ 1178), όπως 

παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 25763/16.4.2020 
κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση ισχύος 
της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας 
(Β’ 1178) έως και τις 28.4.2020» (Β’ 1471) και παρατάθη-
κε εκ νέου με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27283/28.4.2020 
κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών «Παράταση ισχύος 
της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.23093/6.4.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας 
(Β’ 1178) έως και τις 3.5.2020» (Β’ 1628).

3. Την από 2.5.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την υπ’ αρ. B2α/οικ27806/2.5.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση της τέλεσης, με την 

παρουσία φυσικών προσώπων και με την επιφύλαξη της 
παρ. 3, κάθε είδους λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, 
ιεροπραξιών και πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών 
σε όλους ανεξαιρέτως τους χώρους θρησκευτικής λα-
τρείας (κάθε είδους και κάθε νομικού, κανονικού και εν 
γένει θρησκευτικού καθεστώτος ναών και παρεκκλησί-
ων, ευκτηρίων οίκων, τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε 
δόγματος και θρησκείας, ανεξαρτήτως μεγέθους και 
χωρητικότητάς τους, στο σύνολο της Επικράτειας, για 
προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας.

2. Επιτρέπεται, υπό την ευθύνη του κατά νόμο θρη-
σκευτικού λειτουργού, η προσέλευση φυσικών προσώ-
πων, για ατομική προσευχή και βραχεία παραμονή τους 
στον χώρο λατρείας. Ο συνολικός αριθμός των εντός των 
χώρων λατρείας παρευρισκομένων καθορίζεται σύμ-
φωνα με την αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ 
επιφανείας και με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεος 
(1,5) μέτρου μεταξύ τους. Σε περίπτωση που η επιφάνεια 
του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως μέγιστος 
αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται ο αριθμός πενήντα 
(50). Στον υπολογισμό του προηγούμενου εδαφίου πε-
ριλαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο η επιφάνεια του 
κύριου/ωφέλιμου χώρου που εξυπηρετεί τις λατρευτι-
κές ανάγκες και δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιφάνει-
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ες τυχόν άλλων όμορων κυρίων χώρων του ακινήτου 
που εξυπηρετούν δραστηριότητες μη λατρευτικές (π.χ. 
χώροι σεμιναρίων και αναγνωστήριων), τυχόν βοηθητι-
κών χώρων (π.χ. γραφείων, αποθηκών), χώρων υγιεινής, 
κοινοχρήστων κ.λπ. Οι υπεύθυνοι των χώρων λατρείας 
οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τηρείται ανά πάσα στιγ-
μή ο ανώτατος συνολικός αριθμός, η ως άνω αναλογία 
αριθμού φυσικών προσώπων/τετραγωνικών μέτρων, 
η απόσταση μεταξύ τους, καθώς και όλα τα αναγκαία 
μέτρα υγιεινής, ιδίως όσον αφορά σε πρακτικές και αντι-
κείμενα που χρησιμοποιούνται για τις εκδηλώσεις του 
θρησκευτικού φρονήματος. Στις εισόδους των χώρων 
λατρείας υπάρχουν υποχρεωτικά δυο σταθμοί αντιση-
πτικών προς χρήση των προσερχόμενων. Η υγιεινή των 
χεριών με αντισηπτικό είναι υποχρεωτική για όλους τους 
προσερχόμενους κατά την είσοδο στο χώρο λατρείας. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής στον χώρο λατρείας 
συνιστάται η χρήση προστατευτικής υφασμάτινης μά-
σκας από τους προσερχόμενους. Για την εξυπηρέτησή 
τους θα πρέπει, σε εμφανές σημείο κάθε χώρου λατρεί-
ας, να έχει ληφθεί πρόνοια για τον αναγκαίο εξοπλισμό 
υγιεινής (χαρτομάντηλα ή χάρτινες πετσέτες κ.λπ.). Είναι 
απαραίτητος ο συχνός καθαρισμός και απολύμανση των 
επιφανειών που αγγίζονται από πολλά φυσικά πρόσωπα 
(π.χ. κουπαστές, χερούλια κ.λπ.). Στις εξόδους των χώ-
ρων λατρείας τοποθετούνται υποχρεωτικά κάδοι για την 
απόρριψη χρησιμοποιηθέντος εξοπλισμού υγιεινής. Με 
ευθύνη του κατά νόμο θρησκευτικού λειτουργού εφαρ-
μόζεται σύστημα ελεγχόμενης εισόδου των φυσικών 
προσώπων στο χώρο λατρείας, ώστε να αποφεύγεται 
ο συνωστισμός και να τηρείται η απόσταση του ενός 
και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους. Ο εφαρμόζων το 
σύστημα ελέγχου αναμονής στις εισόδους των χώρων 
λατρείας φέρει υποχρεωτικά όλα τα απαραίτητα μέσα 
προστασίας του (π.χ. μάσκα, γάντια). Ο φυσικός αερι-
σμός των χώρων λατρείας, καθ’ όλη τη διάρκεια που 
αυτοί είναι ανοιχτοί για την ατομική προσευχή, είναι 
υποχρεωτικός. Σε περίπτωση χρήσης τεχνητού κλιματι-
σμού πρέπει να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και φυσικός 
αερισμός με ανοιχτές πόρτες και παράθυρα. Εφόσον κά-
ποιος παρουσιάσει συμπτώματα ασθένειας, θα πρέπει 
να απομακρύνεται από τον χώρο λατρείας, τηρώντας 
τις απαραίτητες προφυλάξεις. Εφόσον δεν είναι δυνατή 
η άμεση απομάκρυνσή του, πρέπει να απομονωθεί προ-
σωρινά μέχρι την ασφαλή απομάκρυνσή του, αποφεύ-
γοντας την επαφή με άλλα άτομα. Για τον σκοπό αυτό 
πρέπει να έχει προβλεφθεί ειδικός χώρος με εξαερισμό, 
μάσκες, χαρτομάντηλα, πλαστική σακούλα για απόρριψη 
αυτών και αντισηπτικό χεριών.

3. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών 
συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής 
τελετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και 
μόνο από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λει-
τουργούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως 
ιεροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποί-
ων δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώ-
ρους λατρείας, εκτός των Ιερών Ναών στους οποίους 
χοροστατεί Μητροπολίτης, όπου ο ανώτατος αριθμός 
ορίζεται σε έξι (6) και υπό τις προϋποθέσεις τήρησης:

α) της αναλογίας ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανεί-
ας με ελάχιστη απόσταση ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου 
μεταξύ τους, καθώς και

β) των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής, 
όπως αυτά εξειδικεύονται ιδίως στην παρ. 2, για την απο-
φυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας πα-
ραμένουν κλειστές και ο κατά νόμο θρησκευτικός λει-
τουργός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκο-
ντα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο 
δεν εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της 
τέλεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας 
και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση 
που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπρα-
ξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από 
εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό 
μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του 
απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, 
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

Εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η τέλεση λειτουργί-
ας λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας και κάθε είδους 
θρησκευτικής τελετής, πρέπει να παρέλθει υποχρεωτικά 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας (1) ώρας πριν επι-
τραπεί η ατομική προσευχή στον εν λόγω χώρο λατρείας. 
Κατά το διάστημα αυτό πρέπει να διενεργείται φυσικός 
αερισμός του χώρου λατρείας.

4. Ο υπεύθυνος θρησκευτικός λειτουργός οφείλει να 
αναρτά σε εμφανές σημείο της εισόδου του χώρου λα-
τρείας: α) τις ώρες κατά τις οποίες τελούνται λειτουργί-
ες, λατρευτικές συνάξεις, ιεροπραξίες και κάθε είδους 
θρησκευτικές τελετές, β) τις ώρες κατά τις οποίες είναι 
ανοικτός ο χώρος λατρείας για την πραγματοποίηση ατο-
μικής προσευχής και γ) τον συνολικό αριθμό ατόμων που 
μπορούν να παρευρίσκονται ταυτοχρόνως στον χώρο 
λατρείας σύμφωνα με την αναλογία ένα (1) άτομο ανά 
10 τ.μ. με απόσταση μεταξύ τους ενός και ημίσεος (1,5) 
μέτρου και με την επιφύλαξη ότι, σε περίπτωση που η 
επιφάνεια του χώρου λατρείας υπερβαίνει τα 500 τ.μ., ως 
μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται ο αριθμός 
πενήντα (50).

5. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμ-
βάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 
δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή 
άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσε-
ων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, 
οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ 
εξαίρεση τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, 
ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών που 
προβλέπεται στην παρ. 3 δεν επιτρέπεται σε χώρους 
λατρείας που βρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτι-
ρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, 
κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).

6. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια 
και οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης εντός της Επικράτειας, 
κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν δέχονται κοινό σε 
οργανωμένες ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. 
Η λατρευτική ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών 
και των Ησυχαστηρίων μπορεί να συνεχίζεται, κατά την 
κρίση του Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν 
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έγκρισης του επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστη-
ρή προϋπόθεση ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος, πλην 
της μοναστικής αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός 
(1) ατόμου ανά 10 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση 
ενός και ημίσεος (1,5) μέτρου μεταξύ τους και όλα τα μέ-
τρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές στις 
κείμενες διατάξεις και ιδίως στην παρ. 2 της παρούσας 
για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι απαγορεύσεις επισκέψεων και όλα τα αναγκαία προ-
ληπτικά μέτρα που αφορούν στις Ιερές Μονές της Αθω-
νικής Πολιτείας, αποφασίζονται από τον Διοικητή του 
Αγίου Όρους, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης της 
Ιεράς Κοινότητας. Με την ως άνω απόφαση απαγορεύ-
εται η είσοδος όλων των επισκεπτών στη Χερσόνησο 
του Άθω ή παρατείνεται ισχύουσα απαγόρευση κατά το 
αναγκαίο χρονικό διάστημα. Ο Διοικητής εποπτεύει την 
ορθή τήρηση όλων των μέτρων προστασίας, είτε αυτά 
λαμβάνονται από τον ίδιο τοπικά είτε λαμβάνονται σε 
επίπεδο επικράτειας.

7. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές 
θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και 
ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή 
και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και 

κοινού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευ-
τικού λειτουργού, του απολύτως στενού συγγενικού 
περιβάλλοντος του αποβιώσαντος και των προσώπων 
που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των 
λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών 
των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες 
για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέ-
πουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν 
να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία 
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο.

8. Επιτρέπεται η συνέχιση των διοικητικών λειτουργιών 
των χώρων θρησκευτικής λατρείας.

9. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από 
4.5.2020 έως και 16.5.2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Παιδείας 
και Θρησκευμάτων Υγείας

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   
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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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