
 

 

 

   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/

18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρ-

μογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνω-

στικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό 

COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 

που παρέχουν την εργασία τους με φυσική πα-

ρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την 

υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β’ 1871). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ -

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 2 και 46 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγου-

σες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας 
από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κο-
ρωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προ-
στασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και 
άλλα ζητήματα» (Α΄ 48),

β) του άρθρου 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133) και ιδίως, της παρ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυ-
ασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

δ) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α΄ 181), π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 92), π.δ. 18/ 
2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων» (Α΄ 31), π.δ. 134/2017 «Οργανισμός 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης» (Α΄  168), π.δ. 121/2017 «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 148), π.δ. 133/ 
2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης» (Α΄ 161), π.δ.  141/2017 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180), π.δ. 123/2017 
«Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών» (Α΄ 151), π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄ 26), π.δ. 127/ 
2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 157), 
π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Α΄ 85), π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α΄ 119), π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),

ε) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Α΄ 126 διορθώσεις σφαλμάτων), 
π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 155) και π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουρ-
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

στ) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),

ζ) της υπ' αρ. 338/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Γεώργιο Ζαββό» (Β’ 3051),

η) της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),
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θ) της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48),

ι) της υπό στοιχεία ΔΝΣα΄/οικ.59172/7775/ΦΝ459/ 
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058),

ια) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή του υπο-
χρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιω-
τικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική 
παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β’ 1871).

3. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26390/24.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνι-
κής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας 
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19 σε υπαλ-
λήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική 
παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686).

4. Την υπ’ αρ. 37195/29.6.2020 Δημόσια Πρόσκληση 
4/2020 του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυνα-
μικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που αφορά σε «Προώθηση της απασχό-
λησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
για 36.500 άτομα, σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοι-
νωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) /συναφείς φο-
ρείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» (ΑΔΑ: 
Ω2Χ64691Ω2-ΥΤ6).

5. Τις από 24.3.2021, 31.3.2021 και 5.5.2021 γνώμες 
της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας του 
Υπουργείου Υγείας.

6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.30308/14.5.2021 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.

7. Την ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι 
από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 για τη στα-
διακή επαναλειτουργία της αγοράς εργασίας, χωρίς να 
τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Το άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/ 

18.4.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμο-
γή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους 
του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους 
με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφο-
ρών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας 
(Β’ 1871), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για τους ερ-
γαζόμενους/ες σε εργοδότες με επιχειρηματική δραστη-
ριότητα α) στο λιανεμπόριο, β) στις μεταφορές, γ) στην 
εστίαση, δ) στις χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές 
δραστηριότητες, ε) στις δραστηριότητες καθαρισμού, 
στ) στις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων, 
ζ) σε άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπη-
ρεσιών (κομμωτήρια, κουρεία και κέντρα αισθητικής), 
η) στις δραστηριότητες σχολών οδηγών, θ) στα φροντι-
στήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαί-
δευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστι-
τούτα εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, 
ι) στις δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών 
σταθμών, ια) στον τουρισμό, καθώς και στους ωφελού-
μενους των Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα 
του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
(Ο.Α.Ε.Δ.), που απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες, 
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (Κ.Κ.Π.Π.), 
συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φο-
ρέων, προκειμένου να παρέχουν την εργασία τους με 
φυσική παρουσία στον συμφωνημένο στην ατομική τους 
σύμβαση τόπο εργασίας σύμφωνα με τους Πίνακες 1
έως και 12 του Παραρτήματος Α που προσαρτάται στην 
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.».

2. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/
18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α) Στον Πίνακα 3, περί των δραστηριοτήτων μεταφο-
ράς και αποθήκευσης, αφαιρείται ο Κωδικός Αριθμός 
Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 49.50 «Μεταφορά μέσω αγω-
γών» και ο Πίνακας 3 διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

49.10 Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές 
επιβατών

49.20 Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.31 Αστικές και προαστιακές χερσαίες
μεταφορές επιβατών

49.32 Εκμετάλλευση ταξί

49.39 Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.
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49.41 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων

49.42 Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές
επιβατών

50.20 Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές
εμπορευμάτων

50.30 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

50.40 Εσωτερικές πλωτές μεταφορές εμπορευμάτων

51.10 Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

51.21 Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων

51.22 Διαστημικές μεταφορές

52.10 Αποθήκευση

52.21 Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες 
μεταφορές

52.22 Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές με-
ταφορές

52.23 Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές 
μεταφορές

52.24 Διακίνηση φορτίων

52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά 
δραστηριότητες

53.10 Ταχυδρομικές δραστηριότητες στο πλαίσιο 
της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20 Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές 
δραστηριότητες

β) Μετά από τον Πίνακα 10, προστίθενται Πίνακες 11 
και 12 ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα 
σύντομης διαμονής

55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για 
οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90 Άλλα καταλύματα

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών
πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και 

άλλων υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων 
ταξιδιών

79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσε-
ων και συναφείς δραστηριότητες

3. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/
18.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμο-
γή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου 
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους 
του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με 
φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας (Β’ 1871).

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΒΒΟΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΝΙΚΗ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και  Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων Κοινωνικών Υποθέσεων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και 
Εσωτερικών Μεταφορών

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Υφυπουργός Υποδομών και Ναυτιλίας και
Μεταφορών Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Τουρισμού Επικρατείας

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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,




