
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 680  
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παι-

δείας, ’Ερευνας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών 

και Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μα-

θητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρει-

ες» (Β΄ 4217).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 1566/1985 «Δομή 

και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167),

β) της περ. δ' της παρ. 24 του άρθρου 2 του ν. 2621/
1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας 
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες 
διατάξεις» (Α' 136),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133),

δ) του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, 
Α’ 114), και ιδίως του άρθρου 83 αυτού,

ε) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147),

στ) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Α’ 87), και ιδίως του άρθρου 186 αυτού,

ζ) του άρθρου 45 του ν. 4937/2022 «Ψηφιοποίηση των 
διαδικασιών επιδόσεων εγγράφων και αποδέσμευση 
της Ελληνικής Αστυνομίας από τη διενέργεια επιδόσεων 
εγγράφων της ποινικής και πολιτικής δίκης και λοιπές 
επείγουσες διατάξεις» (Α’ 106),

η) του άρθρου έβδομου και του άρθρου ενάτου του ν. 
4089/2012 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου ''Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012- 
2013 (Α' 171)'' και άλλες διατάξεις» (Α' 206),

θ) του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοι-
νωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες δια-
τάξεις» (Α' 82),

ι) του ν. 4530/2018 «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών 
και άλλες διατάξεις» (Α' 59),

ια) του ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουρ-
γία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και 
καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία ''Εταιρεία 
συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία'' - 
Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/
ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τρο-
ποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις» 
(Α' 194),

ιβ) του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση 
εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες 
διατάξεις» (Α' 159),

ιγ) του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των 
δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνι-
κός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφο-
ρών και άλλες διατάξεις» (Α' 268),

ιδ) του άρθρου 1 του ν. 2446/1996 «Τροποποίηση του 
ν. 711/1977 (ΦΕΚ Α' 284) ''Περί Ειδικών Τουριστικών Λε-
ωφορείων'' και άλλες διατάξεις» (Α' 276),

ιε) του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999, 
Α’ 57),

ιστ) της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/
2006 «Εθνικό τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131),

ιζ) του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπια-
γωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α' 109),

ιη) του β.δ. 306/1973 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενι-
αίον κείμενον των διατάξεων των ν.δ/των 634/1970 και 
1245/1972 περί ολικής ή μερικής απαλλαγής προσώπων 
τινών της υποχρεώσεως καταβολής κομίστρου κατά την 
διακίνησίν των διά λεωφορείων αυτοκινήτων» (Α' 90),

ιθ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

κ) του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α' 145), 

κα) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (A΄181),

κβ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδεί-
ας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31),

κγ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του 
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π.δ. 84/2019 (Α’ 123) και το άρθρο 1 του π.δ. 40/2021 «Με-
ταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργεί-
ων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία 
Γενικών Γραμματειών» (Α΄100),

κδ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151), σε συνδυασμό με 
το άρθρο 14 του π.δ. 84/2019 (Α΄123), καθώς και του π.δ. 
46/2021 «Τροποποίηση του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄151)» 
(Α΄119),

κε) 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),

κστ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γε-
νικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων 
Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123),

κζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121) και της υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 
απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Ανα-
πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (Β΄2901),

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

κθ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

λ) του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄155),

λα) της υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β΄ 4805),

λβ) της υπό στοιχεία 168/Υ1/08.01.2021 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» 
(Β΄ 33),

λγ) της υπό στοιχεία Υ22/17.06.2021 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» ( Β’ 2607), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Υ9/12.5.2022 
(Β’ 2357) απόφαση του Πρωθυπουργού,

λδ) της υπ’ αρ. 317/22.09.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383),

λε) της υπό στοιχεία 10645/ΓΔ4/22.1.2018 κοινής 
απόφασης του Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων «Εγγραφές, μετεγγραφές, 
φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β' 120),

λστ) της υπ’ αρ. 17910/1225/23.07.2014) απόφασης 
του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ-
ων «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και 
αγκυρώσεων ζωνών-καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία 
και διατάξεις μεταφοράς μαθητών» (Β' 2129),

λζ) της υπό στοιχεία Α79574/5488/16/15.12.2017 
απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 

95 του ν. 4070/2012 (Α' 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση 
ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης 
(Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθω-
μένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου 
κατά το ν. 4093/2012 (Α’ 222)» (Β' 4587),

λη) της υπ’ αρ. 2/45552/0026/31.7.2001 απόφασης του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Καθορισμός δικαιολογητι-
κών δαπανών του Δημοσίου για μεταφορά μαθητών Π/
θμιας- Δ/θμιας Εκπαίδευσης» (Β' 1066),

λθ) της υπ’ αρ. 191290/17.06.2022 απόφασης του 
Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός 
κομίστρου για Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα - 
ΤΑΞΙ (Ε.Δ.Χ. - ΤΑΞΙ)» (Β' 3136),

μ) της υπό στοιχεία 95030/ΓΔ4/07.06.2017 απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Αρμοδιότητα μεταφοράς μαθητών» (Β' 2073),

μα) της υπό στοιχεία Υ1α/Γ.Π.οικ./76785/12.10.2017 
απόφασης του Υπουργού Υγείας «Ιατρικός έλεγχος 
προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφά-
λειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς» 
(Β' 3758) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289/2018 υπουργική απόφαση «Τροπο-
ποίηση των άρθρων 3 και 4 της Υ.1α/Γ.Π. οικ.76785 (Β΄ 
3758) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Ιατρικός έλεγχος 
προσωπικού, διατροφή και κανόνες υγιεινής και ασφά-
λειας των τροφίμων στους δημόσιους και ιδιωτικούς 
βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς» 
(Β’ 2179),

μβ) της υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 κοινής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 
«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περι-
φέρειες» (Β΄4217),

μγ) της υπ’ αρ. 53173/11.08.2022 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Τροποποίη-
ση της υπ’ αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών “Μεταφορά μα-
θητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες (Β’ 4217)” 
(Β΄4294)» και

μδ) της υπό στοιχεία Γ3/ΕΑΔΗΣΥ/2022 από 27.12.2022 
γνώμης της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. σύμφωνα με την υποπερ. (γγ) 
της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 347 του ν. 4412/2016 
(Α’ 147).

2. Την υπό στοιχεία ΓΔΟΤΑΑΠ/2022/138/19.12.2022 
εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων, του Γενικού 
Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋ-
πολογισμού των οικείων Περιφερειών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 50025/19.09.2018 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Υποδομών και 
Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων 
από τις Περιφέρειες» (Β΄4217), ως εξής:
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1. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 προστίθεται περ. γ. ως 
εξής:

«γ. μεταφέρονται, με ιδιώτες μεταφορείς, στο πλαίσιο 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πλη-
ρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, 
ΚΤΕΟ, κ.λ.π.), λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημό-
σιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές. 
Η οικεία Περιφέρεια μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
του Περιφερειακού Συμβουλίου αποζημιώνει τους ιδιώ-
τες μεταφορείς με ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό 80% 
του αντίστοιχου μεταφορικού μέσου του μαθηματικού 
τύπου του παραρτήματος της παρούσας. Η οικεία Περι-
φέρεια δύναται να τηρεί μητρώο ενδιαφερομένων ιδι-
ωτών μεταφορέων. Η μεταφορά με ιδιώτες μεταφορείς 
και η χορήγηση της αποζημίωσης σε αυτούς παύει στην 
περίπτωση που καταστεί δυνατή η μεταφορά των υπόψη 
μαθητών με τους τρόπους του άρθρου 2 της παρούσας 
ή χορηγηθούν επιδόματα σύμφωνα με τις περ. α ή β της 
παρούσας παραγράφου. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά 
δυνάμει της παρούσας περίπτωσης με τους έχοντες τη 
γονική μέριμνα και δη την επιμέλεια ή στους κατά νόμο 
επιτρόπους, αναδόχους ή δικαστικούς συμπαραστάτες 
των μαθητών που μεταφέρονται, ή στους ίδιους τους 
μαθητές εάν αυτοί έχουν ενηλικιωθεί. Οι οδηγοί των 
μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι υγιείς (ικανοί για 

οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κεί-
μενη σχετική νομοθεσία. Επιπλέον, ισχύουν αναλογικά 
και για τους ιδιώτες μεταφορείς οι διατάξεις της παρ. 
2 του άρθρου 10. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας 
βεβαιώνει την πραγματοποίηση της καθημερινής μετα-
φοράς μαθητών.».

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

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Παιδείας Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Εσωτερικών

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Υφυπουργός
Υποδομών Και Μεταφορών

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02000070501230004*

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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