
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-
σης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρή-
σεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών 
χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και 
γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο 
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 
14.3.2020 έως και 27.3.2020.

2 Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και επισκέ-
ψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία 
απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχο-
λικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών 
δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διάστημα 
από 14.3.2020 έως και 27.3.2020.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18149 (1)
Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευ-

σης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρή-

σεων, μουσείων, αρχαιολογικών και ιστορικών 

χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καθώς και 

γενικά χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο 

της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 

14.3.2020 έως και 27.3.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ-

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊ-
ού» (Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 
2 και της παραγράφου 4 αυτού.

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

3. Το 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).

4. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

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

6. Το π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

7. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

9. Την ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29-7-2019 κοινή από-
φαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού 
και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο Αυγενάκη» (Β΄ 3099).

10. Την από 13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

11. Την αριθμ. Β1α/οικ.18146/13.3.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Την προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνο-

λο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημό-
σιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 
έως και 27.3.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 
13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασί-
ας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, 
ως ακολούθως:

1. Των εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης και 
τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering), παροχής ποτών 
(χορευτικά κέντρα, αναψυκτήρια, καφέ μπαρ, καφενεία, 
καφετέριες, κέντρα διασκέδασης κ.λπ.), με εξαίρεση 
τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων 
(delivery, room service κ.λπ.) και παροχή προϊόντων σε 
πακέτο από το κατάστημα (take-away), στις οποίες δεν 
επιτρέπεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων και το σερβί-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ρισμα σε αυτά. Από τη διάταξη του προηγούμενου εδα-
φίου εξαιρούνται τα εστιατόρια, τα αναψυκτήρια, καφέ 
μπαρ, καφενεία, καφετέριες και κέντρα διασκέδασης που 
λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν 
μόνο τους διαμένοντες σε αυτά, καθώς και υπό την προϋ-
πόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού.

2. Των αιθουσών θεαμάτων και χώρων συναφών δρα-
στηριοτήτων.

3. Tων δημόσιων, δημοτικών και ιδιωτικών βιβλιοθη-
κών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (Ε.Β.Ε), των 
αναγνωστηρίων των Γενικών Αρχείων του Κράτους και 
των αρχειοφυλακείων. Στις δημόσιες βιβλιοθήκες λει-
τουργούν οι διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες με 
την παρουσία (1) ενός τουλάχιστον υπαλλήλου και με την 
επιφύλαξη της ασφαλούς λειτουργίας των υπηρεσιών 
καθαριότητας, φύλαξης, ιατρείων και των υπηρεσιών 
πολιτικής σχεδίασης εκτάκτου ανάγκης.

4. Των μουσείων, των ιστορικών και αρχαιολογικών 
χώρων και κτιρίων, καθώς και παρόμοιων πόλων έλξης 
επισκεπτών.

5. Των ιδιωτικών επιχειρήσεων τυχερών παιχνιδιών 
και στοιχημάτων (καζίνο, χαρτοπαιχτικών λεσχών, πρα-
κτορείων κ.λπ.) με εξαίρεση των δραστηριοτήτων των 
πλανόδιων πωλητών, καθώς και των υπηρεσιών τυχερών 
παιχνιδιών και στοιχημάτων σε διαδικτυακή (on-line) 
σύνδεση.

6. Των αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 
γυμναστικής, καθώς και των αθλητικών ομίλων, με εξαί-
ρεση των αθλητών και ομάδων που προετοιμάζονται για 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του τρέχοντος έτους.

7. Των θεματικών πάρκων (πάρκα ψυχαγωγίας, λούνα 
παρκ, πανηγύρια, εκθέσεις εμπορικού χαρακτήρα κ.λπ.), 
με εξαίρεση τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους αναψυ-
χής και τους δημόσιους ανοιχτούς χώρους άθλησης για 
μεμονωμένη άθληση.

8. Των ακόλουθων χώρων διασκέδασης και ψυχαγω-
γίας: ντισκοτέκ, σφαιριστηρίου, χώρων συναφών ψυχα-
γωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κ.λπ.), καθώς και 
χώρων όπου προσφέρονται άλλες υπηρεσίες θεάματος.

9. Των κομμωτηρίων, κουρείων, κέντρων αισθητικής, 
καθώς και των χώρων παροχής υπηρεσιών φυσικής ευ-
εξίας.

10. Των χώρων παροχής προσωπικών υπηρεσιών, ήτοι 
υπηρεσιών δερματοστιξίας (τατουάζ) και υπηρεσιών 
τρυπήματος δέρματος του σώματος (piercing).

11. Της παροχής προσωπικών υπηρεσιών ιερόδουλων.
12. Των καταστημάτων λιανικού εμπορίου που λει-

τουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου «κατάστημα 
εντός καταστήματος» (shop-in-a-shop), που βρίσκονται 
σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), καθώς και των εμπο-
ρικών κέντρων και των εκπτωτικών χωριών.

Στις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου δεν απαγορεύ-
εται η διενέργεια εργασιών χωρίς την παρουσία κοινού.

Άρθρο δεύτερο
Σε κάθε σημείο εξυπηρέτησης κοινού λαμβάνεται κάθε 

αναγκαίο μέτρο, ώστε να μην σχηματίζονται ουρές άνω 
των πέντε (5) ατόμων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Ανάπτυξης και Προστασίας
Επενδύσεων του Πολίτη

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων Υγείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 Ο Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Εσωτερικών

  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.18150 (2)
Προσωρινή αναστολή μετακινήσεων και επισκέ-

ψεων μαθητών και εκπαιδευτικών και διαδικασία 

απαγόρευσης λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχο-

λικών μονάδων και πάσης φύσεως εκπαιδευτι-

κών δομών του εξωτερικού, για το χρονικό διά-

στημα από 14.3.2020 έως και 27.3.2020.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» 
(Α΄ 42) και ιδίως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 2 
και της παραγράφου 4 αυτού.

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

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

4. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

5. Την 6631/Υ1/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμά-
των Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009).

6. Την Δ1α/Γ.Π.οικ.15911/2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας «Προ-
σωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτι-
κών εκδρομών εκτός Ελλάδος.» (Β΄ 724).

7. Το από 11.3.2020 υπηρεσιακό σημείωμα της Γενικής 
Διεύθυνσης Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας 
Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

strat
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9529Τεύχος B’ 855/13.03.2020

8. Την αριθμ. 2/20801/0022/14-3-2012 (Β΄ 807) κοινή 
υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
με την αριθμ. 2/12870/ΔΕΠ/29-3-2016 απόφαση των 
Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οι-
κονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό-
τησης «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία καταβολής 
του ειδικού επιμισθίου αποσπασμένων συντονιστών, εκ-
παιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο εξωτερικό και 
καθορισμός αυτού σε ευρώ» (Β΄ 1740).

9. Την από 13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

10. Την αριθμ. Β1α/οικ. 18147/13.3.2020 βεβαίωση της 
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από 14.3.2020 

έως και 27.3.2020, όλες οι μετακινήσεις μαθητών, εκπαι-
δευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Α/θμιας και 
Β/θμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι επισκέψεις μαθητών, 
εκπαιδευτικών και μεμονωμένων εκπαιδευτικών Α/θμιας 
και Β/θμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού στην Ελλάδα, οι 
οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή δι-
εθνών προγραμμάτων ή συνεργασιών, για προληπτικούς 
λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα αναφερόμενα στην από 
13.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Άρθρο δεύτερο
1. Οι κατά τόπους αρμόδιοι Συντονιστές Εκπαίδευσης 

Εξωτερικού δύνανται να αποφασίζουν για την προσω-
ρινή απαγόρευση λειτουργίας ελληνόγλωσσων σχολι-
κών μονάδων και πάσης φύσεως λοιπών εκπαιδευτικών 
δομών του εξωτερικού, σύμφωνα με τις συστάσεις και 
τα ισχύοντα στις αντίστοιχες χώρες υποδοχής. Παράλ-
ληλα, αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα από 
14.3.2020 έως και 27.3.2020, όλες οι μετακινήσεις των 
ελληνόγλωσσων σχολικών μονάδων του εξωτερικού, 
για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, κατά τα 
αναφερόμενα στην από 13.3.2020 εισήγηση της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι 
του κορωνοϊού COVID-19. Οι απουσίες των μαθητών 
σχολικών μονάδων εξωτερικού λόγω του κορωνοϊού 
COVID-19 καταγράφονται, αλλά δεν προσμετρώνται, 
εφόσον προσκομίζεται στη Διεύθυνση του Σχολείου 
σχετική γνωμάτευση ιατρού ή νοσοκομείου του τόπου 
όπου ευρίσκονται.

2. Το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας σχολι-
κών μονάδων και εκπαιδευτικών δομών του εξωτερικού 
λογίζεται, για τη συνέχιση της καταβολής στους απο-
σπασμένους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων του ειδικού επιμισθίου εξωτερικού, ως 
χρονικό διάστημα προσφοράς εργασίας σύμφωνα με 
την ισχύουσα για αυτούς νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Παιδείας
και Θρησκευμάτων Υγείας

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
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*02008551303200004*

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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