
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου 
λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων (super 
market) από 25.4.2020 έως και 9.5.2020.

2 Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών για 
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και επί-
δοση αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    40587 (1)
Τροποποίηση του εθνικού πλαισίου ωραρίου 

λειτουργίας των υπεραγορών τροφίμων (super 

market) από 25.4.2020 έως και 9.5.2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου έβδομου της από 13.4.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες δια-
τάξεις» (Α' 84).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου δέκατου όγδοου 
της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών 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).

3. Τις διατάξεις του ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες 
για την εξυγίανση της λειτουργίας και της ανάπτυξης 
βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέμα-
τα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α' 202) και ειδικότερα του 
άρθρου 12 αυτού.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 «Για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 101), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του 

άρθρου 23 του ν. 1957/1991 «Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο 
ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊό-
ντων και άλλες διατάξεις» (Α' 114).

5. Τις διατάξεις του v. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης 
της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις» (Α' 173) και ειδικότερα των άρθρων 1, 
2, 3 και 4 αυτού.

6. Τις διατάξεις του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός Υπουρ-
γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α' 185).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευ-
ση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθο-
ρισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) και διόρθωση 
σφαλμάτων (Α' 126).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α' 98) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα», όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του v. 4622/2019 «Επιτελικό 
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

10. Την υπ' αριθμ. 32859/24.3.2020 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση 
του εθνικού πλαισίου ωραρίου λειτουργίας των εμπο-
ρικών καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων από 
26.3.2020 έως 25.4.2020» (Β' 1023).

11. Την υπ' αριθμ. 40200/21.4.2020 εισήγηση της Γε-
νικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, βάσει του άρθρου 24 
παρ. 5 περ. (ε) του v. 4270/2014 (Α' 143), σύμφωνα με 
την οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προ-
καλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Το εθνικό πλαίσιο ωραρίου των υπεραγορών τροφί-

μων (super market) από το Σάββατο, 25 Απριλίου 2020 
έως και το Σάββατο, 9 Μαΐου 2020 διαμορφώνεται ως 
εξής:

α) Για τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 έως 
21:00. 

β) Για το Σάββατο 07:00 έως 20:00.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 2
Η παρούσα υπουργική απόφαση δύναται να τροπο-

ποιηθεί ή και να ανακληθεί με νεότερη όμοια, εφόσον 
κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε επι-
κρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Άρθρο 3
Οι επιχειρήσεις οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα 

τα οριζόμενα της παρούσας. Η μη συμμόρφωσή επισύ-
ρει την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
του άρθρου 12 του v. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για 
την εξυγίανση της λειτουργίας και της ανάπτυξης βα-
σικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα 
Υπουργείου Ανάπτυξης» (Α' 202), καθώς και την επιβολή 
προστίμου που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 
εικοστού δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση των  συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι    

 Αριθμ. οικ.14020 /2020 (2)
Υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών 

για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και 

επίδοση αδειών διαμονής σύμφωνα με τις διατά-

ξεις του ν. 4251/2014, όπως ισχύει. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφου 3 του άρθρου 8 και 2 του άρθρου 

136 του ν. 4251/2014 (80 Α΄) «Κώδικας Μετανάστευσης 
και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, όπως ισχύ-
ει».

β) Των άρθρων 8, 9, της περίπτωσης α’ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 22 και της παρ. 1 του άρθρου 23 του 
ν. 4251/2014 (80 Α΄), «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοι-
νωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

γ) Της παραγράφου 3 του άρθρου 2Α, των παραγρά-
φων 1 και 2 του άρθρου 10, της παραγράφου 1 του 
άρθρου 24, της παραγράφου 2 του άρθρου 61, της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 113 του ν. 4251/2014 (80 Α΄), 
«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και 
λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 106/2007 (135 Α’) «Ελεύθερη κυκλοφορία 
και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της 
ΕΕ και των μελών των οικογενειών τους», όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα».

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

ζ) Του π.δ. 4/2020 (4 Α΄) «Σύσταση Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του 
και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».

η) Του π.δ. 5/2020 και 6/2020 (5 Α΄) «Αποδοχή πα-
ραίτησης Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού» 
και «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» 
αντίστοιχα.

θ) Του π.δ. 9/2020 (Α΄10) «Μεταφορά υπηρεσιών και 
αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του 
Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».

ι) Του π.δ. 18/2020 (A’ 34) «Μετονομασία και σύσταση 
Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου.

ια) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149), όπως ισχύει.

ιβ) Της με αριθμό 9907/2019 απόφασης του Υπουργού 
Μετανάστευσης και Ασύλου «Έκδοση μονίμων αδειών 
διαμονής επενδυτών σε πολίτες τρίτων χωρών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. Β του ν. 4251/2014 
(80 Α΄)» (Β΄ 1106).

ιγ) Της με αριθμό 340/2019 (3051 Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη».

2. Την αυξανόμενη υποβολή αιτήσεων πολιτών τρίτων 
χωρών για την χορήγηση ή την ανανέωση των αδειών 
διαμονής και τον συνολικό όγκο των εργασιών που επι-
τελούν οι αρμόδιες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανά-
στευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, 
καθώς και η Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής της 
Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους.

3. Την αναγκαιότητα της απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπηρεσιών Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και της Δι-
εύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου με την αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναμικού στην επεξεργασία των αιτήσεων 
χορήγησης και ανανέωσης των τίτλων διαμονής και την 
εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων πολιτών με αυτές, 
χωρίς να καθίσταται αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρου-
σία αυτών ή των νόμιμων εκπροσώπων τους.

4. Το γεγονός ότι η διαδικασία επίδοσης των αδειών δι-
αμονής, η οποία ρυθμίζεται από τις παραγράφους 1 και 2 
του άρθρου 10 του ν. 4251/2014 έχει διακοπεί σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην αριθμ. 12687/2020 (Β’939) κοινή 
υπουργική απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σύμφωνα με την οποία στο πλαίσιο αναγκαιότητας λήψης 
μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, με σκοπό 
την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κο-
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ρωνοϊού COVID-19, ανεστάλη η υπηρεσία της υποδοχής 
του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της χώρας, καθώς και στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής 
Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
από Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 
15 Μαΐου 2020, με αποτέλεσμα τη σώρευση στις αρμόδι-
ες υπηρεσίες μεγάλου αριθμού εκδοθεισών και έτοιμων 
προς επίδοση αδειών διαμονής, για τις οποίες κρίνεται 
αναγκαία η θεσμοθέτηση νέας διαδικασίας επίδοσης 
αυτών, προκειμένου να υπάρξει διασφάλιση των δικαι-
ωμάτων των πολιτών τρίτων χωρών από την αδυναμία 
επίδοσης των εκδοθεισών αδειών διαμονής και παροχή 
του απαιτούμενου χρόνου για την σταδιακή προσαρμο-
γή των υπηρεσιών στης διαδικασία σταδιακής άρσης 
των περιοριστικών μέτρων αποτροπής διάδοσης του 
κορωνοϊού COVID-19.

5. Την με αριθμό 3765/22.4.2020 εισήγηση της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα 
με την οποία προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, η οποία αφορά στο κόστος τα-
χυμεταφοράς των αδειών διαμονής/δελτίων διαμονής, 
ύψους έως 150.000 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του 
ΑΛΕ 2420103001 του Ειδικού Φορέα 1055- 201-0000000 
«Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υπο-
δοχής και Ασύλου» του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, αποφασίζουμε:

1. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά επί αιτήσεως που 
έχει υποβληθεί κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 
των άρθρων 8 και 9 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει, για 
χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής, καθώς και τα 
δικαιολογητικά της περίπτωσης α’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 22 του ανωτέρω νόμου αναφορικά με την υπο-

χρέωση δήλωσης μεταβολής κατοικίας, αποστέλλονται 
από τον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώρας ή από το 
νόμιμο εκπρόσωπο αυτού στην αρμόδια υπηρεσία μέσω 
ταχυδρομείου (συστημένη επιστολή) ή μέσω εταιρείας 
ταχυμεταφοράς, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά, των 
διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

2. Άδειες διαμονής των οποίων εκκρεμεί η επίδοσή 
τους επιδίδονται στον ενδιαφερόμενο πολίτη τρίτης χώ-
ρας ή στο νόμιμο εκπρόσωπο αυτού από την αρμόδια 
υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή της Γενικής 
Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, μέσω υπηρε-
σίας ταχυμεταφοράς, με αποδεικτικό επίδοσης και αντί-
γραφο της σχετικής απόφασης, εφαρμοζομένων κατά 
τα λοιπά, των διατάξεων του ν. 4251/2014, όπως ισχύει.

3. Οι άδειες διαμονής των άρθρων 16, 17 και 20Β του 
ν. 4251/2014 μπορούν να επιδίδονται απευθείας στο 
πληρεξούσιο/τον αντίκλητο του αιτούντος πολίτη τρίτης 
χώρας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4251/2014, μετά 
από αίτημά τους, σε συνεννόηση με την οικεία υπηρεσία 
και στο πλαίσιο του σχετικού προγραμματισμού αυτής. 
Η αρμόδια υπηρεσία, ιδίως στην περίπτωση των αδει-
ών διαμονής του άρθρου 17 και του άρθρου 20Β του 
ν. 4251/2014, δύναται να επιδώσει τις σχετικές άδειες 
διαμονής κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 
του παρόντος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 22 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Μετανάστευσης 
Οικονομικών και Ασύλου

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   
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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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