
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ1α/ΓΠ.οικ. 68302 
Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης εισόδου, 

του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου 

και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κα-

τοίκων του Ισραήλ, προς περιορισμό της διασπο-

ράς του κορωνοϊού COVID-19   .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

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), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
και ιδίως των περ. α’, γ’, δ’, ε’ και θ’ της παρ. 2 και των 
περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού,

β) των παρ. 1 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου της 
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κα-
τεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορι-
σμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 και η παρ. 5 
προστέθηκε με την παρ. 2, αντίστοιχα, του άρθρου εξη-
κοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπι-
ση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρη-
ματικότητας 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 π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

δ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

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. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

θ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

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

ια) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιβ) της υπό στοιχεία Υ44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299) 
και

ιγ) 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.64704/12.10.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών 
και Μεταφορών «Επιβολή των μέτρων της ελεγχόμενης 
εισόδου, του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου 
και του προσωρινού περιορισμού μονίμων κατοίκων του 
Ισραήλ, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 4494), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ.66294/16.10.2020 (Β’ 4588) κοινή 
απόφαση των ιδίων ως άνω Υπουργών.

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.66484/12.10.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πο-
λίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων 
κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
της Συμφωνίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 για το χρονικό διάστημα από 
τις 13.10.2020 έως και τις 25.10.2020» (Β’ 4490), όπως 
εκάστοτε ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.52835/27.8.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδο-
μών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργα-
στηριακού ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού 
προσώπων που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 3557), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις όμοι-
ες κοινές αποφάσεις των ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.56332/14.9.2020 (Β’ 3920) έως τις 30.9.2020, 
Δ1α/ΓΠ.οικ.60549/29.9.2020 (Β’ 4219) έως τις 12.10.2020 
και Δ1α/ΓΠ.οικ.64679/12.10.2020 (Β’  4493) έως τις 
25.10.2020 και, όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων δημοσίου συμ-
φέροντος, ενόψει των επιδημιολογικών δεδομένων 
που επικρατούν στο Ισραήλ, που καθιστά αναγκαία την 
ελεγχόμενη είσοδο των μονίμων κατοίκων στην Ισραήλ 
στην ελληνική Επικράτεια, την επιβολή προληπτικών 
ελέγχων στα επιτρεπόμενα σημεία εισόδου στη Χώρα 
μέσω αεροπορικών συνδέσεων με το Ισραήλ και τον 
προσωρινό κατ’ οίκον περιορισμό των προσώπων αυ-
τών, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19.

6. Την από 23.10.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

7. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.68301/24.10.2020 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 μόνο
1. Από την 26η Οκτωβρίου 2020, επιτρέπεται η είσοδος 

στην ελληνική Επικράτεια μονίμων κατοίκων του Ισραήλ 
υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

α) Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό 
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που 
έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρι-
νοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων 
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην 
Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προ-
έλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια 
της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια 
έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστο-
ποίησης της χώρας.

β) Φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγ-
γλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο 
και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώ-
που και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα 
με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Οι αεροπορικές εται-
ρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν λόγω βεβαίωσης 

πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και ελλείψει αυτής 
απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περίπτωση δε παραβί-
ασης της υποχρέωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση 
επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.

γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF 
(Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην 
Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους 
στη χώρα. H απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής 
φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρο-
νικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται 
αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπορικές εταιρείες 
υποχρεούνται στον έλεγχό του πριν από την επιβίβαση 
του ταξιδιώτη, σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέ-
ωσης αυτής φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού 
του επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα 
PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο 
σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας.

δ) Φέρουν αποδεικτικό κράτησης ξενοδοχείου ή άλλα 
κατάλληλα έγγραφα, από τα οποία προκύπτει ο τόπος 
προσωρινής διαμονής τους στη χώρα.

2. Σε κάθε περίπτωση, στους μονίμους κατοίκους του 
Ισραήλ που εισέρχονται στη χώρα, εφαρμόζονται τα μέ-
τρα των περ. (α), (γ) και (ε) της παρ. 2 του άρθρου πρώτου 
της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’  76) και συγκεκριμένα:

α) Κατά την είσοδο τους στη χώρα υπόκεινται σε 
δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, για κο-
ρωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.52835/27.8.2020 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μετα-
φορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβο-
λή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων 
που εισέρχονται από την αλλοδαπή προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’  3557), 
όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με τις όμοιες κοινές 
αποφάσεις των ιδίων Υπουργών υπό στοιχεία Δ1α/
ΓΠ.οικ.56332/14.9.2020 (Β’    3920) έως τις 30.9.2020, 
Δ1α/ΓΠ.οικ.60549/29.9.2020 (Β’ 4219) έως τις 12.10.2020 
και Δ1α/ΓΠ.οικ.64679/12.10.2020 (Β’ 4493) έως και τις 
25.10.2020 και, όπως εκάστοτε ισχύει,

β) έως την έκδοση των αποτελεσμάτων του εργαστη-
ριακού ελέγχου της περ. α) παραμένουν σε προσωρινό 
περιορισμό από την άφιξή τους, για προληπτικούς λό-
γους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέ-
ρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική 
Επικράτεια, στον τόπο προσωρινής διαμονής τους της 
περ. δ) της παρ. 1. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα 
ελέγχου της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων 
αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
σύμφωνα με το άρθρο εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), παρέχονται 
όλα τα αναγκαία στοιχεία για την εφαρμογή της παρού-
σας, τηρουμένης σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
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3. Κατ’ εφαρμογή της παρούσας επιτρέπεται η είσο-
δος στην ελληνική Επικράτεια κατ’ ανώτατο όριο δέκα 
χιλιάδων (10.000) ατόμων την εβδομάδα, οι οποίοι ει-
σέρχονται αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων.

4. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρ-
μογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών.

5. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν το μέτρο της πα-
ρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινι-
κές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτι-
ολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια 
της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της 
από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, διοι-
κητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Τα πρόστι-
μα εντάσσονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον 
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 
«Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

6. Η παρούσα αντικαθιστά, από την έναρξη ισχύος της, 
την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.64704/12.10.2020 (Β’ 4494) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθη-
κε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠοικ.66294/16.10.2020 
(Β’ 4588) κοινή υπουργική απόφαση.

7. Οι περιορισμοί της παρούσας ισχύουν για τους μονί-
μους κατοίκους Ισραήλ που εισέρχονται στη χώρα κατά 
το χρονικό διάστημα από 26.10.2020 και ώρα 00:01 έως 
και 8.11.2020 και ώρα 23:59.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Ανάπτυξης 
Υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ 

 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας Εργασίας και 
του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών  Υφυπουργός Υποδομών
και Μεταφορών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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*02047112410200004*

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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