
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 8200/0-109568 
 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 8200/0-297647/ 

10.4.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκδο-

ση νέου τύπου Δελτίου Ταυτότητας Ελλήνων πο-

λιτών» (Β’ 1476). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 4 του ν.δ. 127/1969 «Περί της αποδεικτι-

κής ισχύος των αστυνομικών ταυτοτήτων» (Α’ 29), όπως 
αυτό τροποποιήθηκε με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 
του ν. 3585/2007 (Α’ 148) και της περ. β’ της παρ. 6 του 
άρθρου 41 του ν. 3731/2008 (Α’ 263),

β. του άρθρου 31 του ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις 
στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 127), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 42 του ν. 2214/1994 (Α’ 75),

γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3103/2003 «Έκδοση 
διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 23),

δ. της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3427/2005 «Φόρος 
προστιθέμενης αξίας στις νέες οικοδομές, μεταβολές 
στη φορολογία κεφαλαίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 312),

ε. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 98) και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

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

ζ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετο-
νομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» 
(Α’ 159),

η. την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-

πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805) και

θ. την υπό στοιχεία 80/18.07.2019 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πο-
λίτη «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστα-
σίας του Πολίτη, Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

2. Την υπό στοιχεία 8000/1/2023/12-α/15.2.2023 εισή-
γηση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη (περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 
24 του ν. 4270/2014, Α’143, όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017, Α’110), από 
την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται οικονομική επι-
βάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού Εξόδων (Π/Υ) 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1 της υπ’  αρ. 

8200/0-297647/10-04-2018 (Β’ 1476) κοινής υπουργικής 
απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Όπου δεν υφίστανται τέτοιες υπηρεσίες, τα δελτία 
ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα, το 
οποίο ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοι-
κίας του ενδιαφερομένου και σε περίπτωση που δεν 
υφίσταται ούτε αυτό, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται 
από την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας που εδρεύει στην 
εν λόγω περιοχή».

2. Η παρ. 3.3 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3.3. Ζώνη 3
- Ημερομηνία έκδοσης/Date of Issue
- Ημερομηνία λήξης/Date of expiry
- Αρχή έκδοσης/Issuing Authority
- Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN  - Card Access 

Number)».
3. H παρ. 3.6 του άρθρου 3 της ίδιας ως άνω απόφασης, 

αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3.6. Ζώνη 6
- Όνομα πατέρα/Father’s name
- Όνομα μητέρας/Mother’s name
- Τόπος γέννησης/Place of birth
- Ομάδα αίματος/Blood type (προαιρετικά)
- Ύψος/Height (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους 

της ηλικίας)».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 της 
ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιπλέον, στο ως άνω ηλεκτρονικό μέσο αποθηκεύ-
ονται το επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ο Δήμος 
εγγραφής, ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης 
του δελτίου, ενώ θα δύναται να αποθηκευτούν τα στοι-
χεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης, εάν αποφασισθεί να συμπεριληφθούν 
στο εν λόγω μέσο».

5. Η παρ. 1 του άρθρου 4 της ίδιας ως άνω απόφασης, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η διάρκεια ισχύος των δελτίων ταυτότητας, από την 
ημερομηνία έκδοσής τους, ορίζεται σε δέκα (10) έτη, 
για τα άτομα που έχουν συμπληρώσει το δωδέκατο έτος 
της ηλικίας τους ενώ σε περίπτωση κατά την οποία είναι 
προσωρινώς αδύνατη η λήψη δακτυλικών αποτυπω-
μάτων από οποιαδήποτε δάκτυλα του αιτούντος, η δι-
άρκεια ισχύος του δελτίου ορίζεται στους δώδεκα (12) 
μήνες (παρ. 1 και 3 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2019/1157)».

6. Στο άρθρο 5 της ίδιας ως άνω απόφασης, προστί-
θεται παρ. 4, ως εξής:

«Επιπλέον του παραβόλου της παρ. 1, για τις περι-
πτώσεις έκδοσης δελτίου ταυτότητας λόγω απώλειας 
ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου του αιτούντος, 
καταβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο υπέρ του Δημο-
σίου, ύψους 9,00€».

7. Το άρθρο 6 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Άρθρο 6 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση/αντικατάσταση του δελτίου ταυτό-
τητας, υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφε-
ρόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά:

α. Μία (1) φωτογραφία, σε ψηφιακή μορφή, η οποία 
θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερόμενου, σύμφω-
να με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 
του ICAO. Η φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται είτε 
απευθείας από τις αρχές έκδοσης, είτε θα την προσκο-
μίζει ο ενδιαφερόμενος εντός εξωτερικού ψηφιακού 
δίσκου μνήμης (τύπου usb stick), με τις προδιαγραφές 
του προηγούμενου εδαφίου. Εφόσον, ο ενδιαφερόμε-
νος έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myPhoto του gov.gr, η 
ως άνω φωτογραφία δύναται να λαμβάνεται με τις ίδιες 
τεχνικές προδιαγραφές και να αναρτάται από τους πι-
στοποιημένους επαγγελματίες φωτογράφους στην εν 
λόγω εφαρμογή, απ’ όπου την ανακτά ο υπάλληλος της 
αρμόδιας Αρχής έκδοσης.

β. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο Πα-
ράρτημα Β’ του άρθρου 14 της παρούσας, για την αυτεπάγ-
γελτη αναζήτηση, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος 
«Μητρώο Πολιτών», των απαραίτητων για την έκδοση του 
δελτίου στοιχείων δημοτολογίου, η οποία εκτυπώνεται και 
υπογράφεται από τον αιτούντα. Στις περιπτώσεις που δεν 
είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες 
πρόσβασης του Πληροφοριακού Συστήματος «Μητρώο 
Πολιτών», τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δη-

μοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του 
Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος 
ο ενδιαφερόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως 
από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης [ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 
(Β’ 1309) απόφαση Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.].

γ. Αίτηση έκδοσης - αντικατάστασης, όπως καθορίζεται 
στο Παράρτημα Γ’ του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία 
συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, 
με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, 
όπως αυτά προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα 
«Μητρώο Πολιτών» του Υπουργείου Εσωτερικών ή από 
το πιστοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και 
υπογράφεται από τον αιτούντα.

δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας σε περιπτώσεις αντικα-
τάστασης, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.

ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστο-
ποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης - αντικατά-
στασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστο-
λής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από 
την Υπηρεσία εκτύπωσης - προσωποποίησης. Επιπλέον 
του ανωτέρω, ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για 
την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου της παρ. 4 
του άρθρου 5 της παρούσας, στις περιπτώσεις έκδοσης 
λόγω απώλειας ή φθοράς του προηγούμενου δελτίου 
του αιτούντος.

στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδα-
πής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη 
εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνο-
μα, όνομα πατρός και όνομα μητρός), με λατινικούς 
χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω 
στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υπο-
βάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη 
δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, μαζί με την 
υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, 
μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού 
εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος 
και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την 
αναγραφή των στοιχείων αυτών.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία 
αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας ή φθοράς, για τις 
περιπτώσεις έκδοσης  - αντικατάστασης του δελτίου 
λόγω απώλειας ή φθοράς, αντίστοιχα. Σε περίπτωση έκ-
δοσης - αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω 
κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής 
Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώ-
θηκε η κλοπή.

θ. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επι-
τρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται 
για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου 
ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο 
τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

2. Στις περιπτώσεις αρχικής έκδοσης, κλοπής, απώ-
λειας ή φθοράς, τα στοιχεία του αιτούντος βεβαιώνο-
νται από ένα μάρτυρα, ενώ για τον ανήλικο η βεβαίωση 
γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την 
επιμέλεια ή την επιτροπεία του».

8. Το άρθρο 9 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικαθί-
σταται ως εξής:
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«Άρθρο 9
Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας 
Παλαιού τύπου

Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα δελτία ταυτότητας 
παλαιού τύπου θεωρούνται ισχυρά».

9. Το άρθρο 13 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13
Μεταβατικές - καταργούμενες διατάξεις

1. Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων 
ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, 
λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας 
της Διοίκησης.

2. Η διαπιστωτική πράξη της παρ. 1 δύναται επιπλέον 
να καθορίσει αρχές έκδοσης οι οποίες κατά τη χρονική 
περίοδο από την έκδοση της διαπιστωτικής έως και την 
ημερομηνία έναρξης έκδοσης των δελτίων ταυτότητας 
νέου τύπου, θα εκδίδουν δελτία παλαιού και νέου τύπου, 
ίσης αποδεικτικής ισχύος. Η διαπιστωτική πράξη δύνα-
ται να καθορίζει και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά 
στην εφαρμογή της παρούσας.

3. Μετά την ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων 
ταυτότητας νέου τύπου της παρ. 1, καταργείται η υπ’ αρ. 
3021/19/53 από 14.10.2005 κ.υ.α. (Β’ 1476)».

10. Το άρθρο 14 της ίδιας ως άνω απόφασης, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 14
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Όνομα Πατέρα/Father’s Name 

 Όνομα Μητέρας/Mother’s Name 

Τόπος γέννησης/Place of Birth 

 (ΖΩΝΗ 6) 

Ομάδα Αίματος/Blood Type 

Ύψος/Height 

(Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης/Machine Readable Zone – MRZ) 

000000<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

(ΖΩΝΗ 7) 

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ 

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ 

Θυρεός 
Ελληνικής 

Δημοκρατίας 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 
IDENTITY CARD 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
HELLENIC REPUBLIC 

Aριθμός 
Ταυτότητας 

  (ΖΩΝΗ 1 )  

  Φωτογραφία 
Portait 

  Ημερομηνία γέννησης/Date of Birth  

Επώνυμο/Surname  
Όνομα/Given Name  
Φύλο/Sex  (A/M)        
Ιθαγένεια/ Nationality 

(ΖΩΝΗ 2) 
______________________________________________________________ 

Ημερομηνία έκδοσης/ Date of Issue      Ημερομηνία λήξης/Date of Expiry 
Αρχή Έκδοσης/Issuing Authority        
Αριθμός πρόσβασης Κάρτας- CAN 

  (ΖΩΝΗ 3)  
______________________________________________________________ 

(ΖΩΝΗ 5) 

Υπογραφή κατόχου/Signature of Bearer 

(ΖΩΝΗ 4) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
Αίτηση έκδοσης - αντικατάστασης δελτίου 
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η  απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών  Προστασίας του Πολίτη
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ   
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*02008241702230008*

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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