
  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφα-
σης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουρι-
στικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβλη-
θείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
και ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθηκε 
με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση 
(Β’ 1295).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 από-
φασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση 
λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ 
εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγό-
ρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών όρων 
(Β’  1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 6639 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφα-

σης του Υπουργού Τουρισμού «Λειτουργία τουρι-

στικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβλη-

θείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 

και ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθη-

κε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφα-

ση (Β’ 1295). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 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), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

β. 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. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76).

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο» (A’ 112).

δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157).

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

στ. Της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.20035/22.3.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτε-
ρικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς 
λειτουργίας, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό 
διάστημα από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, 
έως και 30.4.2020» (Β’ 987).

ζ. Της υπ’ αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού 
Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ 
εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης 
λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β’ 1018), όπως τροποποι-
ήθηκε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση 
(Β’ 1295).

2. Την αναγκαιότητα τροποποίησης της υπ’ αρ. 5052/ 
24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού με τίτλο 
«Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση 
της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
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και ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295), ως προς 
την ημερομηνία διάρκειας της κατ’ εξαίρεση λειτουργίας 
των καταλυμάτων που αναφέρονται σε αυτήν.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 830/29.4.2020 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 
αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ 
αρ. 5052/24.3.2020 απόφασης του Υπουργού Τουρισμού 
«Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση 
της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας 
και ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295) ως εξής:

«2. Η λειτουργία των συγκεκριμένων καταλυμάτων 
ανά Περιφερειακή Ενότητα της ελληνικής επικρατείας 
διαρκεί έως και τις 31.5.2020 και ώρα 12:00».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η με αριθμό 5052/ 
24.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Λει-
τουργία τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της 
επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και 
ειδικοί όροι (Β’ 1018)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1295).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   

 Ι 

 Αριθμ. 6640 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5248/27.03.2020 από-

φασης του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση 

λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ 

εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απα-

γόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών 

όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 

αρ. 6083/15.04.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 4 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 

20-3-2020 Πράξη 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), όπως κυρώθηκε με το 
άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

β. 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. ζ' της παρ. 2 και της περ. ε’ της παρ. 4 
αυτού, όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 
(Α’ 76).

γ. Του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο» (A’ 112).

δ. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (Α’ 157).

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

στ. Της παρ. 5 του μόνου άρθρου της υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.20035 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών «Επιβο-
λή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουρ-
γίας τουριστικών καταλυμάτων συνεχούς λειτουργίας, 
στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα 
από 23.3.2020 ή 26.3.2020, κατά περίπτωση, έως και 
30.4.2020» (Β’ 987).

ζ. Της υπ΄ αρ. 5052/24-3-2020 απόφασης του Υπουρ-
γού Τουρισμού «Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, 
κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας και ειδικοί όροι» (Β’ 1018), όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 5890/10.4.2020 όμοια απόφαση 
(Β’ 1295).

η. Της υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφασης του Υπουργού 
Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας τουριστικών 
καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρι-
νής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός ειδικών 
όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
6083/15.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529).

2. Νέα αιτήματα μεμονωμένων επιχειρήσεων τουριστι-
κών καταλυμάτων που τέθηκαν υπόψη του Υπουργείου 
Τουρισμού έως και την 29η Απριλίου 2020.

3. Την αναγκαιότητα συμπλήρωσης του πίνακα που 
περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 
απόφασης Υπουργού Τουρισμού με τίτλο «Συνέχιση λει-
τουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της 
επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και 
καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει καθώς και την αναγκαιότητα τροποποί-
ησης της ημερομηνίας διάρκειας της κατ’ εξαίρεση λει-
τουργίας των καταλυμάτων που αναφέρονται σε αυτήν.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 831/29.4.2020 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 5248/27.3.2020 απόφαση 
του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λειτουργίας του-
ριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας 
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και καθορισμός 
ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. 6083/15.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529), ως εξής:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η λειτουργία των καταλυμάτων ανά την ελληνική 
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επιράτεια, στα οποία καταλύουν πολίτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων 
και των σωμάτων ασφαλείας, πάσης φύσεως ιατρικό ή νοσηλευτικό ή υγειονομικό προσωπικό κ.ά.) διαρκεί έως και 
της 31.5.2020 και ώρα 12:00».

2. Ο πίνακας που περιλαμβάνεται στο τέλος του άρθρου 1 συμπληρώνεται με τα εξής επιπρόσθετα στοιχεία:

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΚ 

85900 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΗΣΙ ΤΗΛ

ΣΤΑΥΛΑΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 2243061880

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 85900 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ 6945431485

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΤΕΛΙΑ  37002 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΠΟΡΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΣΚΙΑΘΟΣ 6994161470

Α.Κ. 

ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ 

ΤΕΧΝΗ

ΑΚΡΩΤΗΡΙ 84700 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

ΜΠΟΖΙΑ ΖΩΗ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 15 68200 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ  2252022099

HOTEL DELFINI 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 

ΣΜΥΡΝΗΣ 12-14 
18344 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΟΥ 

ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 2109415373

ALEXANDER 

APARTMENTS 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ 

ΜΑΚΡΗΣ 182
68131 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
6945892727

ALEXANDER 

APARTMENTS 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 111 68200 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 6945892727

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει ως έχει η με αριθμό 5248/27.3.2020 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού «Συνέχιση λει-
τουργίας τουριστικών καταλυμάτων, κατ’ εξαίρεση της επιβληθείσας προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και 
καθορισμός ειδικών όρων (Β’ 1073)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6083/15.4.2020 όμοια απόφαση (Β’ 1529).

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Απριλίου 2020

O Υπουργός
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ   
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*02016353004200004*

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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