
 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 83978 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 

80588/14.12.2020 κοινής υπουργικής απόφα-

σης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/

Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής 

απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-

μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω δια-

σποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο 

της Επικράτειας για το διάστημα από την Κυριακή 

13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και την Πέ-

μπτη 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00” (Β’ 5486)» 

(Β’ 5509). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

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

νευτική δήλωση αυτού,
β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 

1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαι-
τέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων 
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

γ. 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),

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

ε. 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),

στ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α’ 168), 

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

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

θ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι. της υπό στοιχεία Υ68/20.10.2020 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, 
Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4678).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής 
Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών 
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση 
της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής 
υπουργικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα 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 τροποποιήθηκε με 
την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81699/17.12.2020 (Β’ 5579) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών και 
την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.83418/24.12.2020 (Β’ 5726) 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Την από 23.12.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

4. Την ανάγκη εξειδίκευσης των ισχυόντων έκτακτων 
μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίν-
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δυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της 
τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.83975/29.12.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Στα σημεία 22 και 25 του πίνακα της παρ. 1 του άρ-

θρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80588/14.12.2020 
κοινής υπουργικής απόφασης «Αντικατάσταση της υπό 

στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.80189/12.12.2020 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δη-
μόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας 
για το διάστημα 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 τροποποιήθη-
κε με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.81699/17.12.2020 
(Β’  5579) και Δ1α/Γ.Π.οικ.83418/24.12.2020 (Β’  5726) 
κοινές υπουργικές αποφάσεις, επέρχονται οι ακόλουθες 
αλλαγές:

α. Το σημείο 22 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 
τροποποιείται ως προς τη λειτουργία των φαρμακείων 
και συνεργείων αυτοκινήτων και διαμορφώνεται ως εξής: 

22. Καταστήματα τροφίμων 
(π.χ. σούπερ μάρκετ, 
μίνι μάρκετ, φούρνοι, 
κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, 
ζαχαροπλαστεία, 
φαρμακεία, συνεργεία 
αυτοκινήτων)

● Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20, 27 Δεκεμβρίου 
2020 και 3 Ιανουαρίου 2021, με προαιρετικό ωράριο 
λειτουργίας 7:00 έως 21.00. εξαιρουμένων των φαρμακείων 
και συνεργείων αυτοκινήτων.

● Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 10 
τ.μ. επιπλέον.

● Απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των ατόμων.
● Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια/καλάθια, 

όπου υφίστανται, με ανάπτυξη καθημερινού προγράμματος 
απολύμανσης, το οποίο επιδεικνύεται στις αρμόδιες αρχές.

● Ωράριο λειτουργίας έως τις 21:00, με την εξαίρεση, ως προς τα 
καταστήματα τροφίμων, της λειτουργίας υπηρεσιών διανομής 
προϊόντων (delivery), η οποία επιτρέπεται να λειτουργεί έως 
τη 1:00.

● Οι επιχειρήσεις τροφίμων (super market) απαγορεύεται 
να πωλούν, με εξαίρεση το τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό 
εμπόριο, καθώς και την εξ αποστάσεως προαγορά/
προεπιλογή των αγαθών μέσω ηλεκτρονικής ή 
τηλεφωνικής παραγγελίας (click away), τα προϊόντα υπό 
τους κατωτέρω Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων:
α) Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41, 
β) λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε 
εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42, 
γ) λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε 
εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43, 
δ) λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο 
ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), το λιανικό εμπόριο κουβερτών 
και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές 
κουβέρτες) [ΚΑΔ 47.51.51.17] και το λιανικό εμπόριο 
παπλωμάτων (ΚΑΔ 47.51.51.29)/ΚΑΔ 47.51, 
ε) λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου 
και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53, 
στ) λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο 
βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την 
προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται
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αλλού [π.δ.κ.α.] (ΚΑΔ 47.54.54.07), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών 
θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ  47.54.54.12), το λιανικό εμπόριο 
ηλεκτρικών κουβερτών (ΚΑΔ 47.54.54.13), το λιανικό εμπόριο 
ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους 
(ΚΑΔ 47.54.54.16)/ΚΑΔ 47.54, 
ζ) λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών 
οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων 
του λιανικού εμπορίου φωτιστικών διατάξεων των τύπων 
που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (ΚΑΔ 
47.59.56.16), του λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών (π.χ. 
λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή 
καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού εμπορίου σκουπών 
και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37), 
καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών υγραερίου οικιακής 
χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59, 
η) λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα 
καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου 
απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων (ΚΑΔ 47.65.67.02), 
λιανικού εμπορίου εορταστικών ειδών γενικά (ΚΑΔ 47.65.67.06), 
λιανικού εμπορίου εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων 
ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ. (ΚΑΔ 47.65.67.07)/ΚΑΔ 47.65, 
θ) λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, 
εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43), 
του λιανικού εμπορίου ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, 
ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, 
αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), του 
λιανικού εμπορίου γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, 
ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, 
αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22) και του 
λιανικού εμπορίου ομπρελών (ΚΑΔ 47.71.71.48)/ΚΑΔ 47.71 και 
ι) λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε 
εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο 
ειδών υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02)/ΚΑΔ 47.72.

β. Στο σημείο 25 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 προστίθεται στα αντίστοιχα σημεία η δυνατότητα λειτουρ-
γίας και την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και το σημείο αντικαθίσταται ως εξής: 

25. Λιανεμπόριο ● Αναστολή λειτουργίας των οικονομικών δραστηριοτήτων 
του λιανικού εμπορίου της παρ. 3, εξαιρουμένης της
παρακάτω διαδικασίας:

α) Εξ αποστάσεως προαγορά/προεπιλογή των αγαθών μέσω 
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away).

β) Καταχώρηση της παραγγελίας από την επιχείρηση και αποστολή 
στον πελάτη είτε ηλεκτρονικού αποδεικτικού εγγράφου της αγοράς 
(προπληρωμένη παραγγελία) είτε μηνύματος (SMS) που φέρει τα 
εξής στοιχεία: βα) επωνυμία, διεύθυνση και Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου της επιχείρησης, ββ) χρονικό διάστημα παραλαβής που 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες συνολικά.

γ) Παραλαβή από ένα (1) άτομο και μόνο από ειδικά
διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο των καταστημάτων. Πληρωμή 
μόνο ηλεκτρονικά ή με POS κατά την παραλαβή.

δ) Κατά την παραλαβή: δα) τήρηση ελάχιστης απόστασης δύο
(2) μέτρων μεταξύ πελατών, δβ) μέγιστος αριθμός ατόμων
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ε) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 έως 
τις 21:00.

στ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20, 27 Δεκεμβρίου 
2020 και 3 Ιανουαρίου 2021 με προαιρετικό ωράριο 
λειτουργίας από τις 7:00 έως τις 21.00.

Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλειστού τύπου εμπορικά
κέντρα και όσες λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων 
των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός 
καταστήματος» (shops-in a-shop), μπορούν να αναπτύξουν 
τη διαδικασία εξ αποστάσεως προαγοράς/προεπιλογής μέσω 
ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας (click away) σε ανοιχτό 
εξωτερικό χώρο σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περ. α) έως στ).

● Ειδικώς τα περίπτερα δύνανται να λειτουργούν είκοσι 
τέσσερις (24) ώρες. Τα καταστήματα πώλησης καπνικών και 
ψιλικών προϊόντων δύνανται να λειτουργούν έως τις 21.00.

● Επιτρέπεται η λειτουργία των επιχειρήσεων λιανικής
πώλησης με κύριο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά 
την 4η Δεκεμβρίου 2020 αμιγώς εποχικών
χριστουγεννιάτικων ειδών, ως εξής: α) Λιανικό εμπόριο 
φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα 
χριστουγεννιάτικα δέντρα/ΚΑΔ 47.59.56.16, β) λιανικό εμπόριο 
απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων/ΚΑΔ 47.65.67.02, 
γ) λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά/ΚΑΔ 47.65.67.06, 
δ) λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων 
ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ./ΚΑΔ 47.65.67.07.

● Απαγορεύεται στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τους
παραπάνω ΚΑΔ ως δευτερεύοντες να πωλούν τα εν λόγω 
προϊόντα.

● Επιτρέπεται το λιανικό εμπόριο βιβλίων από
εξειδικευμένα καταστήματα με κύριο ΚΑΔ 47.61 υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:

α) Τέσσερα (4) άτομα έως 100 τ.μ. και ένα (1) άτομο για κάθε 15 
τ.μ. επιπλέον.

β) Έναρξη λειτουργίας τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020.

γ) Προαιρετικό (διευρυμένο) ωράριο λειτουργίας από τις 7:00 
έως τις 21:00.

δ) Δυνατότητα λειτουργίας τις Κυριακές 20, 27 
Δεκεμβρίου 2020 και 3 Ιανουαρίου 2021.

Επιχειρήσεις που έχουν τον ανωτέρω ΚΑΔ (47.61) 
ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, δύνανται να 
λειτουργήσουν σύμφωνα με το ανωτέρω οριζόμενο 
πλαίσιο των προϋποθέσεων α’ έως δ΄ και υπό την 
πρόσθετη προϋπόθεση ότι διαθέτουν λειτουργικά 
αυτοτελή χώρο έκθεσης των βιβλίων, διαφορετικό από 
τον χώρο όπου αναπτύσσουν την κύρια δραστηριότητά 
τους.



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 67545Τεύχος B’ 5791/30.12.2020

2. Η παρούσα ισχύει από τις 30 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως και τις 7 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί 

Ανάπτυξης Προστασίας Εργασίας και 
και Επενδύσεων του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Εσωτερικών Υφυπουργός Εσωτερικών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ   
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*02057913012200008*

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,




