
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 82293 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-
ας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Πε-
ριφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς αντιμετώ-
πιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 
ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β) του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), 
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν.  4682/2020 
(Α’ 76),

γ) της παρ. 3 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), η οποία κυρώθηκε με 
το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83),

δ) της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020,

ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

στ) του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

ζ) του 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),

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

θ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

ι) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α’ 148),

ια) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ιβ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α’ 180) και

ιγ) του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

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

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

5. Την υπό στοιχεία 7922/Υ1/5.8.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β’ 3298).

6. Την υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινή 
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

7. Την υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).

8. Την υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

9. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 80588/15.12.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Με-
τανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών, 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

18 Δεκεμβρίου 2020 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 5588

65969



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ65970 Τεύχος B’ 5588/18.12.2020

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής από-
φασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστη-
μα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 
έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” 
(Β’ 5486)» (Β’ 5509), όπως εκάστοτε ισχύει.

10. Τη συνδρομή επιτακτικών λόγων αντιμετώπισης 
σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας, που συνίστανται 
στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και οι οποίοι, ενόψει των τρεχόντων επιδημιο-
λογικών δεδομένων, καθιστούν απολύτως αναγκαία την 
επιβολή του μέτρου του εν μέρει προσωρινού περιορι-
σμού της κυκλοφορίας των πολιτών και περαιτέρω μέ-
τρων προστασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τις 19.12.2020 
και ώρα 06:00 έως και τις 26.12.2020 και ώρα 05:59.

11. Την από 18.12.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

12. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.82292/18.12.2020 βε-
βαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσι-
ονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακε-
δονίας, κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο, 19 
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και το Σάββατο, 26 
Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 05:59.

Άρθρο δεύτερο
Περιορισμός κυκλοφορίας

1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού 
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, επι-
βάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως ανα-
γκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλοφορίας 
των πολιτών εν όλω, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις του τρίτου, του τέταρτου και του πέμπτου άρθρου. 
Ο περιορισμός δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, 
Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς 
και Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, 
Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες, 
Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετα-
κινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων 
τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις 
ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε 
επιχειρήσεις και δράσεις του Οργανισμού Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και το ιατρικό, 
νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητι-
κό και βοηθητικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας 

και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής 
υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των 
λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών του άρθρου 8 της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 
υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει, για την 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός δεν 
καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υπο-
δομών για μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των 
καθηκόντων τους.

2. Απαγορεύεται η παραμονή πολιτών σε χώρους εξω-
τερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και άλση.

3. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε 
περιορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κί-
νηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων. 
Επιβατηγά, δημόσιας και ιδιωτικής χρήσεως, οχήματα 
κυκλοφορούν για τους λόγους των άρθρων τρίτου, τέ-
ταρτου και πέμπτου μόνο με τον οδηγό και έως έναν (1) 
επιβάτη. Εξαιρούνται του περιορισμού του προηγούμε-
νου εδαφίου οχήματα στα οποία επιβαίνουν, πλην του 
οδηγού, ανήλικα τέκνα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατ’ 
οίκον παραμονή τους υπό την εποπτεία ενηλίκου είναι 
αδύνατη. Εξαιρούνται επίσης δημόσιας χρήσης οχήματα 
που μεταφέρουν πρόσωπο, το οποίο χρήζει βοήθειας 
από δεύτερο επιβάτη για τη μετακίνησή του. Ειδικώς 
η λειτουργία επιβατηγών υπηρεσιακών οχημάτων που 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά προσωπικού από και 
προς την εργασία επιτρέπεται μόνο με επίδειξη βεβαίω-
σης του εργοδότη και σχετικού δελτίου κίνησης, από το 
οποίο προκύπτει η διαδρομή του οχήματος, και υπό την 
προϋπόθεση της κάλυψης κατ’ ανώτατο όριο του πενή-
ντα τοις εκατό (50%) των διαθέσιμων θέσεων επιβατών.

Άρθρο τρίτο
Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας

1. Από τις 5.00 έως τις 18:00 επιτρέπονται οι μετα-
κινήσεις των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, 
προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους που δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες 
επιτρέπονται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περι-
οριστικά αναφερόμενους λόγους:

α) Μετακίνηση από και προς την εργασία ή κατά τη 
διάρκεια της εργασίας.

β) Μετακίνηση από και προς το σχολείο, εφόσον λει-
τουργεί σύμφωνα με το σημείο 8 της παρ. 1 του άρθρου 1 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) 
κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρ-
μακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκο-
μείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από 
σχετική επικοινωνία).

δ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών 
ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη 
αποστολή τους.

ε) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι 
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.

στ) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους 
που βρίσκονται σε ανάγκη.
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ζ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους 
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέ-
ων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

η) Συνοδεία μαθητών από και προς το σχολείο από 
γονέα ή κηδεμόνα.

θ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με 
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο (2) άτομα, υπό την 
προϋπόθεση τήρησης στην τελευταία αυτή περίπτωση 
της αναγκαίας απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.

ι) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας.
ια) Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία, εφόσον δεν είναι 

δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση και 
μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορι-
σμό ραντεβού για το οποίο ενημερώνεται εγγράφως ή 
ηλεκτρονικώς ο πολίτης και υπό την επιπλέον προϋπό-
θεση επίδειξης της ως άνω ενημέρωσης.

ιβ) Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας συζύ-
γου ή συγγενούς πρώτου βαθμού, εφόσον υφίσταται 
σχετική ανάγκη.

ιγ) Μετάβαση για σίτιση αδέσποτων ζώων, εφόσον η 
μετάβαση πραγματοποιείται εντός του δήμου κατοικίας 
του πολίτη.

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 1 πρέπει 
ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνο-
μική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση 
κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για την κατ’ 
εξαίρεση μετακίνηση των περ. (α) και (ιβ) της παρ. 2 πρέ-
πει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την αστυνο-
μική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βεβαίωση 
κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με προσωπική 
ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδότη ή, σε περί-
πτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο εκπρόσωπό 
του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, ελεύθερου 
επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, περιέχει 
δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο 
εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέ-
λευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης υπόψη και 
τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. Η βεβαί-
ωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αποκτάται 
με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω 
της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr 
και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται 
με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα 
η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετα-
κίνησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υπο-
βολής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαί-
ωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και 
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση 
του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν 

παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαί-
ωση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο 
το αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για 
όσο διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί 
από και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Η 
βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει 
για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών.

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων 
επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλε-
κτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δή-
λωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 
με τους κωδικούς TAXISNET. Η υποβολή της υπεύθυνης 
δήλωσης πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από 
τη μετακίνησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

δ) Σε κάθε περίπτωση, εναλλακτικά των ανωτέρω, 
μπορεί να λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα 
forma.gov.gr και να συμπληρώνεται από τον πολίτη πά-
για βεβαίωση κίνησης (τύπου Α).

3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της 
παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης είναι πάγια, παρέχεται από 
τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας περιέχει 
δε το ονοματεπώνυμο του μαθητή/της μαθήτριας, τον 
τόπο κατοικίας και τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και 
το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης του μαθητή/
της μαθήτριας.

4. Για τις περ. (γ) έως και (θ), καθώς και (ια) της παρ. 1, 
η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη κίνηση 
και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον ενδια-
φερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το 
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προ-
ορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο 
της μετακίνησης (βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από 
την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώ-
νονται από τον πολίτη, ή να χορηγούνται μέσω δωρεάν 
τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms) στον ειδικό αριθμό 
13033 απευθείας στο κινητό τηλέφωνο του ενδιαφερο-
μένου ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδιογράφως κατά το 
περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος που αναρτάται 
στον ιστότοπο forma.gov.gr. Για την περ. (ι) της παρ. 2 
απαιτείται Βεβαίωση Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμ-
βάνεται ατελώς από τον ιστότοπο https://www.aade.
gr/bebaiosi-katoikias-eidikis-hrisis, ή αντίγραφο της δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1. Οι βεβαιώσεις της 
παρούσας υπέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης για τον 
υπογράφοντα και η τυχόν ψευδής δήλωση επιφέρει τις 
προβλεπόμενες από τον νόμο κυρώσεις. Για την περ. (ιγ) 
της παρ. 2 απαιτείται βεβαίωση του δήμου κατοικίας 
του πολίτη, στην οποία αναφέρονται ο τόπος, η ημέρα 
ή οι ημέρες και ο προγραμματισμένος χρόνος σίτισης, ο 
οποίος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες.

Άρθρο τέταρτο
Μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της νύκτας

Από τις 18:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις 
των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά αναφερό-
μενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς την εργασία 
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για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια της εργασίας, β) 
μετακίνηση για λόγους υγείας (μετάβαση σε φαρμακείο, 
επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέ-
ντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται μετά από σχετική 
επικοινωνία), γ) ατομική κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Για 
την πιστοποίηση των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης 
εφαρμόζονται οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου.

Άρθρο πέμπτο
Μετακινήσεις εκτός Περιφερειακής Ενότητας 
Κοζάνης

Απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακί-
νησης, με οποιονδήποτε τρόπο: α) Από και προς την 
εργασία, β) για λόγους υγείας, γ) προς τον σκοπό εφά-
παξ μετάβασης στον τόπο της μόνιμης κατοικίας, δ) για 
μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους που 
προβλέπει η παρούσα ή μετάβαση διαζευγμένων γονέ-
ων ή γονέων που τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Για την πιστοποίηση 
των λόγων κατ’ εξαίρεση μετακίνησης εφαρμόζονται οι 
παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου τρίτου.

Άρθρο έκτο
Ειδικοί κανόνες και αναστολή λειτουργίας 
δημοσίων υπηρεσιών, ιδιωτικών επιχειρήσεων 
και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού

Κατά τον χρόνο ισχύος της παρούσας ισχύουν τα 
μέτρα της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 
(Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης με τις ακόλουθες 
διαφοροποιήσεις:

1. Αναστέλλεται η πραγματοποίηση θρησκευτικών τε-
λετών υπό τους ειδικότερους όρους του Παραρτήματος 
Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

2. Τα καταστήματα τροφίμων λειτουργούν έως τις 
17:30.

3. Aναστέλλεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων 
των σημείων 23, 24, 25, 26, 29 και 30 της παρ. 1 του άρ-
θρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 
(Β’ 5509) κοινής υπουργικής απόφασης, ήτοι α) κάθε 
δραστηριότητας του ν. 4497/2017 (Α’ 171), β) του λια-
νεμπορίου, συμπεριλαμβανομένης και της δραστηριό-
τητας της παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), 
καθώς και του λιανικού εμπορίου βιβλίων, με εξαίρεση 
τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου 
με παράδοση κατ’ οίκον (e-shop κ.τ.λ.), γ) των κομμω-
τηρίων και των υπηρεσιών μανικιούρ, πεντικιούρ και 
περιποίησης νυχιών κ.λπ., δ) των δραστηριοτήτων σχο-
λών ερασιτεχνών οδηγών, σχολών οδηγών αυτοκινήτων, 
σχολών επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/
Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής Ικανότητας ΠΕΙ, 
ΚΕΘΕΥΟ), Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφο-
ρέων (ΣΕΚΑΜ) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης 
Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευ-
μάτων ADR (ΣΕΚΟΟΜΕΕ) και ε) των υπηρεσιών τεχνικού 
ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών, εξαιρουμένου 
του τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό 

έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων αυτοκίνητων οχημά-
των με τους όρους και προϋποθέσεις του σημείου 30 
του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης.

4. Διενεργείται υποχρεωτικός περιοδικός εργαστη-
ριακός έλεγχος, κάθε πέντε (5) ημέρες, για κορωνοϊό 
COVID-19 είτε με τη μέθοδο PCR είτε με χρήση ταχέων 
αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) στους εργαζόμε-
νους σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ), προ-
κειμένου να περιοριστεί η περαιτέρω διασπορά του 
κορωνοϊού COVID-19 και να μειωθεί ο κίνδυνος για τα 
άτομα που φιλοξενούνται στις ΜΦΗ, όπως επίσης για 
τους εργαζόμενους στις ΜΦΗ και το οικείο περιβάλλον 
τους.

5. Διενεργείται υποχρεωτικός έλεγχος με χρήση ταχέ-
ων αντιγονικών δοκιμασιών (rapid test) σε μικροπωλη-
τές, καθώς και περιοδικός επανέλεγχος αυτών κάθε τρεις 
(3) ημέρες ως προϋπόθεση για τη μετακίνηση προς τον 
σκοπό εργασίας εκτός του οικείου Δήμου.

Άρθρο έβδομο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις

1. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβά-
σεων, τις κυρώσεις και την επιβολή των προβλεπόμενων 
διοικητικών κυρώσεων και προστίμων, τις διαδικασίες 
ελέγχων, τη βεβαίωση και είσπραξη προστίμων, τη γνω-
στοποίηση κυρώσεων και την αρχή ενημέρωσης κοινού, 
εφαρμόζονται τα άρθρα 6 και 8 έως 13 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής υπουργι-
κής απόφασης.

2. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιορισμό κυ-
κλοφορίας των άρθρων δεύτερου έως και πέμπτου επι-
βάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, 
διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε πα-
ράβαση. Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προ-
βεί σε δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση 
ψευδούς βεβαίωσης του άρθρου τρίτου, επιβάλλεται, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.

3. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που λει-
τουργούν κατά παράβαση της αναστολής λειτουργίας 
του άρθρου έκτου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε παράβαση. Στα 
φυσικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη λειτουργίας επι-
βάλλεται για την ίδια παράβαση διοικητικό πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

4. Σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης υποβο-
λής σε περιοδικό εργαστηριακό έλεγχο της παρ. 4 του 
άρθρου έκτου επιβάλλεται στους εργαζομένους διοικη-
τικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ και στους εργο-
δότες τους διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) 
ευρώ ανά παράβαση.

5. Δεν θίγονται από την εφαρμογή του παρόντος οι 
τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

6. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 (Β’ 5509) κοινής 
υπουργικής απόφασης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

1. Για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας 
αναστέλλεται η τέλεση, με την παρουσία φυσικών προ-
σώπων και με την επιφύλαξη της παρ. 2, κάθε είδους 
λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών και 
πάσης φύσεως θρησκευτικών τελετών σε όλους ανεξαι-
ρέτως τους χώρους θρησκευτικής λατρείας (κάθε είδους 
και κάθε νομικού, κανονικού και εν γένει θρησκευτικού 
καθεστώτος ναών και παρεκκλησίων, ευκτηρίων οίκων, 
τεμενών, συναγωγών κ.λπ.) κάθε δόγματος και θρησκεί-
ας, ανεξαρτήτως μεγέθους και χωρητικότητάς τους, στο 
σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δη-
μόσιας υγείας.

2. Σε περίπτωση τέλεσης λειτουργιών, λατρευτικών 
συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τε-
λετής, αυτές πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο 
από θρησκευτικό/θρησκευτικούς λειτουργό/λειτουρ-
γούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό (όπως ιε-
ροψάλτης, νεωκόρος), ο συνολικός αριθμός των οποίων 
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) για όλους τους χώρους 
λατρείας εκτός των Ιερών Ναών στους οποίους χοροστα-
τεί Μητροπολίτης, στους οποίους ο ανώτατος αριθμός 
ορίζεται σε έξι (6), και υπό την προϋπόθεση τήρησης: 
α) της αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με 
ελάχιστη απόσταση τα δύο (2) μέτρα μεταξύ τους, καθώς 
και β) των θεσπισθέντων προληπτικών μέτρων υγιεινής 
για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι θύρες εισόδου και εξόδου του χώρου λατρείας παρα-
μένουν κλειστές και ο κατά νόμο θρησκευτικός λειτουρ-
γός είναι υπεύθυνος να λαμβάνει όλα τα προσήκοντα 
μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κανένα πρόσωπο δεν 
εισέρχεται στον χώρο λατρείας κατά τη διάρκεια της τέ-
λεσης λειτουργίας, λατρευτικής σύναξης, ιεροπραξίας 
και κάθε είδους θρησκευτικής τελετής. Σε περίπτωση 
που η ως άνω λειτουργία, λατρευτική σύναξη, ιεροπρα-
ξία ή κάθε είδους θρησκευτική τελετή μεταδίδεται από 
εθνικής ή τοπικής εμβέλειας τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό 
μέσο ή μέσω διαδικτύου, επιτρέπεται η παρουσία του 
απολύτως αναγκαίου τεχνικού προσωπικού του μέσου, 
το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα.

3. Οι ως άνω απαγορεύσεις και υποχρεώσεις καταλαμ-
βάνουν και τους χώρους λατρείας που βρίσκονται εντός 
δημοσίων, δημοτικών, φιλανθρωπικών, κοινωφελών ή 
άλλων υπηρεσιών, καταστημάτων και εγκαταστάσε-
ων (π.χ. νοσοκομείων και ψυχιατρείων, γηροκομείων, 
οικοτροφείων, κοιμητηρίων, κατασκηνώσεων). Η κατ’ 
εξαίρεση τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, 
ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικών τελετών που 
προβλέπεται στην παρ. 2 δεν επιτρέπεται σε χώρους 
λατρείας που βρίσκονται εντός ιδιωτικών κτημάτων, κτι-
ρίων και επιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιών, 
κέντρων εκδηλώσεων, ξενοδοχείων).

4. Οι Ιερές Μονές, τα Μοναστήρια, τα Ησυχαστήρια και 
οι λοιποί χώροι εγκαταβίωσης του συνόλου της Επικρά-
τειας, κατά το ως άνω χρονικό διάστημα ισχύος της πα-
ρούσας δεν δέχονται κοινό και πιστούς σε οργανωμένες 
ή ατομικές προσκυνηματικές επισκέψεις. Η λατρευτική 

ζωή των Ιερών Μονών, των Μοναστηριών και των Ησυ-
χαστηρίων μπορεί να συνεχίζεται, κατά την κρίση του 
Ηγουμένου ή της Ηγουμένης και κατόπιν έγκρισης του 
επιχώριου Μητροπολίτη, υπό την αυστηρή προϋπόθεση 
ότι δεν συμμετέχει κανένας άλλος πλην της μοναστικής 
αδελφότητας και με ανώτατο όριο τα δέκα (10) μέλη της 
μοναστικής αδελφότητας, τηρώντας τον κανόνα ενός 
ατόμου ανά 15 τ.μ. επιφανείας με ελάχιστη απόσταση 
δύο (2) μέτρων μεταξύ τους και εφόσον τηρούνται όλα 
τα μέτρα υγιεινής που έχουν θεσπίσει οι δημόσιες αρχές 
για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

5. Όσον αφορά στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές 
θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και 
ταφικές εκδηλώσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τα οικεία 
θρησκευτικά ήθη και πρακτικές, είθισται η συμμετοχή 
και η προσέλευση συγγενών, φιλικών προσώπων και κοι-
νού, επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού 
λειτουργού, έως εννέα (9) ατόμων και των προσώπων 
που επιμελούνται της ταφής, τηρουμένων αυστηρώς των 
λοιπών προληπτικών μέτρων προστασίας και οδηγιών 
των υγειονομικών αρχών. Οι αρχές που είναι υπεύθυνες 
για τη λειτουργία και διαχείριση των κοιμητηρίων επιβλέ-
πουν την ορθή εφαρμογή του παρόντος και οφείλουν 
να αποτρέπουν την προσέλευση προσώπων, στα οποία 
δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην τελετή, σύμφωνα με 
το πρώτο εδάφιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας  Παιδείας και
του Πολίτη Θρησκευμάτων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός Παιδείας Εργασίας και Κοινωνικών 
και Θρησκευμάτων  Υποθέσεων

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υφυπουργός Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΔΟΜΝΑ – ΜΑΡΙΑ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

 Υφυπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Υποδομών  Υφυπουργός
και Μεταφορών Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ   







ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ65976 Τεύχος B’ 5588/18.12.2020

*02055881812200008*

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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