
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/
28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οι-
κονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτι-
κής «Επιβολή του μέτρου του δειγματοληπτικού 
εργαστηριακού ελέγχου και του προσωρινού 
περιορισμού προσώπων που εισέρχονται από 
την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/
30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγεί-
ας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του 
προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρ-
κία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλ-
βανία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό 
διάστημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020»
(Β’ 2660).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44071 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πο-

λίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 

Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλί-

ας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου 

του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και 

του προσωρινού περιορισμού προσώπων που ει-

σέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού»

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(Α’ 42) και ιδίως των περ. α’, γ’, δ’, ε’, και θ’ της παρ. 2 και 
των περ. α’, β’, γ’ και στ’ της παρ. 4 αυτού, όπως κυρώθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

β) Των παρ. 1 και 5 του ά ρθρου εικοστού  τρί του της 
από  14.3.2020 Πρά ξης Νομοθετικού  Περιεχομέ νου
(Α’ 64), ό πως η παρ. 1 τροποποιή θηκε με την παρ. 1, η 
παρ. 5 προστέ θηκε με την παρ. 2 του ά ρθρου εξηκοστού  
έ νατου της από  20.3.2020 Πρά ξης Νομοθετικού  Περιεχο-
μέ νου (Α’ 68) και η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο εβδο-
μηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 84), όπως κυρώθηκαν η από 14.3.2020 
Πρά ξη Νομοθετικού  Περιεχομέ νου με το ά ρθρο 3 του 
ν. 4682/2020 (Α’ 76), η από  20.3.2020 Πρά ξη Νομοθετικού  
Περιεχομέ νου με το ά ρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και 
η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με 
το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (Α’ 104). 

γ) Του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 90), 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104).

δ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμό ς Υπουργεί ου Οικο-
νομικώ ν» (Α’ 181). 

ε) Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Οικονομί ας και Ανά πτυξης» (Α’ 192). 

στ) Του π.δ. 86/2018 «Ανασύ σταση του Υπουργεί ου 
Δημό σιας Τά ξης και Προστασί ας του Πολί τη και μετονο-
μασί α του σε Υπουργεί ο Προστασί ας του Πολί τη (Α’ 159).

ζ) Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμό ς Υπουργεί ου Εργα-
σί ας, Κοινωνική ς Ασφά λισης και Κοινωνική ς Αλληλεγ- 
γύ ης (Α’ 168). 

η) Του π.δ. 121/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Υγεί ας» (Α’ 148). 

θ) Του π.δ. 133/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Διοικητική ς Ανασυγκρό τησης» (Α’ 161). 

ι) Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν» (Α’ 151). 

ια) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμό ς του Υπουργεί ου 
Ναυτιλί ας και Νησιωτική ς Πολιτική ς» (Α’ 26). 

ιβ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμό ς Αντιπροέ δρου της 
Κυβέ ρνησης, Υπουργώ ν, Αναπληρωτώ ν Υπουργώ ν και 
Υφυπουργώ ν» (Α’ 121). 

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/28.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικώ ν, Ανά πτυξης και Επεν-
δύ σεων, Προστασί ας του Πολί τη, Εργασί ας και Κοινω-
νικώ ν Υποθέ σεων, Υγεί ας, Εσωτερικώ ν, Υποδομώ ν και 
Μεταφορώ ν και Ναυτιλί ας και Νησιωτική ς Πολιτική ς «Επι-
βολή του μέτρου του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και του προσωρινού περιορισμού προσώπων 
που εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602).

3. Την εξακολού θηση της συνδρομή ς επιτακτικώ ν 
λό γων δημοσί ου συμφέ ροντος προστασί ας της δημό σι-
ας υγεί ας, προς περιορισμό  της διά δοσης του κορωνοϊ ού  
COVID-19, λαμβανομέ νων υπό ψη ό μως των σημερινώ ν 
επιδημιολογικώ ν και λοιπώ ν δεδομέ νων. 

4. Την από  10.7.2020 εισή γηση της Εθνική ς Επιτρο-
πή ς Προστασί ας Δημό σιας Υγεί ας έ ναντι του κορωνοϊ ού  
COVID-19. 

5. Την υπ’ αρ. Β1α/οικ. 44069/11.7.2020 βεβαί ωση της 
Διεύ θυνσης Προϋ πολογισμού  και Δημοσιονομικώ ν Ανα-
φορώ ν της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Υπουργεί ου Υγεί ας, σύ μφωνα με την οποί α η έ κδοση 
της παρού σας από φασης δεν προκαλεί  δαπά νη σε βά ρος 
του κρατικού  προϋ πολογισμού , αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Στο πρώτο άρθρο της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.40383/

28.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικώ ν, Ανά πτυξης και Επενδύ σεων, Προστασί ας του 
Πολί τη, Εργασί ας και Κοινωνικώ ν Υποθέ σεων, Υγεί ας, 
Εσωτερικώ ν, Υποδομώ ν και Μεταφορώ ν και Ναυτι-
λί ας και Νησιωτική ς Πολιτική ς «Επιβολή του μέτρου 
του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και του 
προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται 
από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2602) επέρχονται οι ακόλουθες 
τροποποιήσεις:

1. H παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπη-

κοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώνουν 
την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με 
τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα το αργότερο την 
προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη χώρα».

2. Μετά από το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 προστίθεται 
δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στα ως άνω κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτι-
κής Προστασίας δύνανται να συμμετέχουν αστυνομικοί, 
με σκοπό την υποβοήθηση του έργου των κλιμακίων, 
στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους αναλαμ-
βάνοντας μόνο τη διοικητική μέριμνα της διαδικασίας».

3. Η παρ. 7 αντικαθίσταται ως εξής: 
«7. Η παρούσα ισχύει για τα πρό σωπα που εισέ ρχονται 

στη Χώ ρα κατά  το χρονικό  διά στημα από  την 15η Ιουλί-
ου 2020 και ώρα 00.01 έ ως και τις 31 Αυγούστου 2020. 
Ειδικώς έως τις 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 00:01, η είσοδος 
στη Χώρα μέσω των χερσαίων συνόρων είναι δυνατή 
μόνο για πρόσωπα που έχουν ήδη συμπληρώσει την 
ηλεκτρονική φόρμα της παρ. 1 πριν από τη δημοσίευση 
της παρούσας.». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί  

Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Προστασίας  Εργασίας και
του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

Υγείας Εσωτερικών 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και  Ναυτιλίας και 
Μεταφορών  Νησιωτικής Πολιτικής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
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    Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44072  (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/

30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγεί-

ας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του 

προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρ-

κία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβα-

νία και Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19, για το χρονικό διά-

στημα από την 1.7.2020 έως και τις 15.7.2020»

(Β’ 2660). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΓΕΙΑΣ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής 
και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42) και ιδί-
ως της περ. δ' της παρ. 2 και της περ. β' της παρ. 4 αυτού, 
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

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

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

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

2. Την υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών 
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέ-
τρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρ-
κία, Ηνωμένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και 
Σουηδία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊ-
ού COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 
έως και τις 15.7.2020» (Β’ 2660), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.42070/3.7.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 
2733) κατά το σκέλος της επιβολής προσωρινού περιο-
ρισμού στις χερσαίες συνδέσεις με τη Βουλγαρία. 

3. Τη συνδρομή  επιτακτικώ ν λό γων δημοσί ου συμ-
φέ ροντος προστασίας της δημόσιας υγείας που καθιστά  
αναγκαί α την επιβολή περαιτέρω περιορισμών των χερ-
σαίων συνδέ σεων με τη Βουλγαρία, προς περιορισμό της 
διασπορά ς του κορωνοϊ ού  COVID-19. 

4. Την από 10.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

5. Την υπ' αρ. Β1α/οικ.44070/11.7.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού,  αποφασίζουμε:

 Άρθρο μόνο
1. Η παρ. 6 του άρθρου πρώτου της υπ’ αρ. Δ1α/

ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Υγείας, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής «Επιβολή του μέτρου του

 προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με Τουρκία, Ηνω-
μένο Βασίλειο, Βόρεια Μακεδονία, Αλβανία και Σουη-
δία, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19, για το χρονικό διάστημα από την 1.7.2020 
έως και τις 15.7.2020» (Β’ 2660), όπως προστέθηκε με 
την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.42070/3.7.2020 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 
2733) αντικαθίσταται ως εξής:

«6Α. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των οδικών 
και σιδηροδρομικών συνδέσεων με τη Βουλγαρία για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από την περαιτέρω διάδοση του κορωνοϊού COVID‐19 
στην ελληνική Επικράτεια, καθώς και την απαγόρευση 
εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από τη 
Βουλγαρία, με την εξαίρεση του συνοριακού σημείου 
ελέγχου του Προμαχώνα εφόσον πληρούνται οι προ-
ϋποθέσεις της παρ. 6Β. Η απαγόρευση της παρούσας 
δεν καταλαμβάνει: α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας 
παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία 
κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, 
β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων και γ) την είσοδο προσώπων για απολύ-
τως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που απο-
δεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα. 

6Β. Η είσοδος στην ελληνική Επικράτεια από το συνο-
ριακό σημείο ελέγχου του Προμαχώνα για πρόσωπα που 
δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις των περ. α) έως γ) της παρ. 
6Α επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα 
που εισέρχονται στη Χώρα:

α) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό 
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που 
έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρι-
νοφαρυγγικού επιχρίσματος αα) εντός των τελευταίων 
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην 
Ελλάδα, αβ) από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προ-
έλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια 
της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια 
έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστο-
ποίησης της χώρας. 

β) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην αγ-
γλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο 
και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώ-
που και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα 
με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.». 

2. Ειδικώς η παρ. 6 του άρθρου πρώτου της υπ’ αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.41015/30.6.2020 (Β’ 2660) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως αντικαθίσταται με την παρ. 1 της πα-
ρούσας, ισχύει για πρόσωπα που εισέ ρχονται στη Χώ ρα 
κατά  το χρονικό  διά στημα από  την 15η Ιουλίου 2020 και 
ώρα 00:01 έ ως και τις 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 00:01. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2020

Οι Υπουργοί    

Υγείας  Υποδομών και Μεταφορών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ   
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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,
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