
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42640 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 

41332/2.7.2021 κοινής υπουργικής απόφασης 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 

υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασπο-

ράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 

Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 

Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 2879). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-

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. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄  64), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ε. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),

στ. 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),

ζ. του π.δ.  134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης» (Α΄ 168),

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

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

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

ια. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

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

ιγ. της υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 2607).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.41332/2.7.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δι-
καιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του 
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 
και ώρα 6:00» (Β’ 2879), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.42012/5.7.2021 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του 
Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2955).

3. Την από 1.7.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Την ανάγκη προσαρμογής των κανόνων λειτουργίας 
των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των 
κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων των κανόνων αυ-
τών στο πλαίσιο των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προ-
στασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επι-
δημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.42639/7.7.2021 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε-
σιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.41332/2.7.2021 κοινή 

υπουργική απόφαση (Β’ 2879) επέρχονται οι εξής τρο-
ποποιήσεις:

α. Τα σημεία 15 (Κέντρα διασκέδασης συμπεριλαμβα-
νομένων κλειστών χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκη-
νών και μπουάτ) και 16 (Εστίαση [π.χ. εστιατόρια, πλην 
φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, ίντερνετ καφέ, κυλικεία, 
αναψυκτήρια, καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι δεξι-
ώσεων) του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 και της υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.41332/2.7.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β’ 2879) τροποποιούνται, προκειμένου να 
προβλεφθεί η φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών, και 
τα σημεία 15 και 16 διαμορφώνονται ως εξής:
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15. Κέντρα διασκέδασης 
συμπεριλαμβανομένων κλειστών 
χώρων δεξιώσεων, μουσικών σκηνών 
και μπουάτ 

Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3
για τα κλειστά κέντρα διασκέδασης (μουσικές
σκηνές, μπουάτ) και τους κλειστούς χώρους
δεξιώσεων.

Λειτουργία μόνο ανοικτών (υπαίθριων)
κέντρων διασκέδασης, περιλαμβανομένων και
αυτών με ανοιγόμενη οροφή, υπό τις κάτωθι
προϋποθέσεις:

o Είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)
πληρότητα

o Υποχρεωτική επίδειξη κατά την
είσοδο:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

[β] βεβαίωσης αρνητικού ελέγχου
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν
την προγραμματισμένη ώρα
προσέλευσης. Η αρνητική διάγνωση
του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης
αντιγόνου rapid test αποδεικνύεται
με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης,
ή

[γ] πιστοποιητικού νόσησης που
εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά
από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα
(180) ημέρες μετά από αυτόν

και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους: 

o Τοποθέτηση απολυμαντικού
προϊόντος ανά τραπέζι

o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το
προσωπικό και τους πελάτες κατά
τον χρόνο αναμονής

o Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι

o Φιλοξενία μόνο καθήμενων πελατών

o Τήρηση αποστάσεων
τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων
υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας

o Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2)
σκαμπό μαζί, απόσταση ενάμισι (1,5) 
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μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα 
σκαμπό. 

16. Εστίαση (π.χ. εστιατόρια [πλην 
φοιτητικών εστιατορίων], καφέ, 
ίντερνετ καφέ, κυλικεία, αναψυκτήρια, 
καντίνες, catering, εξωτερικοί χώροι 
δεξιώσεων)  

Διενέργεια αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
(self- test) για τους εργαζόμενους και 
τους αυτοαπασχολούμενος των 
καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, οι οποίοι παρέχουν 
εργασία με φυσική παρουσία, σύμφωνα 
με τους κανόνες της υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.32209/24.5.2021 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Τουρισμού και Επικρατείας 
«Εφαρμογή 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’ 2192), όπως 
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 
Δ1α/ΓΠ.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως 
εκάστοτε ισχύει. 

Αναστολή λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 3, 
εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
παρόντος σημείου.

Λειτουργία μόνο των επιχειρήσεων που
διαθέτουν άδεια λειτουργίας για κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρέχουν
υπηρεσίες εστίασης υπό τις ακόλουθες
προϋποθέσεις: α) αποκλειστικά σε ανοικτό
υπαίθριο χώρο και σε εξωτερικούς χώρους
που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές (υπό την
προϋπόθεση αυτές να έχουν ανοικτές δύο
πλευρές) και β) φιλοξενία μόνο καθήμενων
πελατών 

και υπό τους κάτωθι υγειονομικούς όρους: 

o Απολύμανση καταλόγων κατά την
εναλλαγή των πελατών στα τραπέζια

o Τοποθέτηση απολυμαντικού
προϊόντος ανά τραπέζι

o Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το
προσωπικό και τους πελάτες κατά
τον χρόνο αναμονής

o Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι

o Τήρηση αποστάσεων
τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων
υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4,
τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας

o Χρήση μπαρ με τοποθέτηση δύο (2)
σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι
(1,5) μέτρου για κάθε επόμενη
δυάδα σκαμπό  

Οι ως άνω προϋποθέσεις ισχύουν και: α) για
τη λειτουργία των υπηρεσιών catering και τη
λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων
με ανώτατο όριο παρουσίας τα τριακόσια
(300) άτομα (εφαρμοζομένης και της
πρόβλεψης για τη φιλοξενία μόνο καθήμενων
πελατών, με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαίων
κινήσεων για την πραγματοποίηση της
δεξίωσης), β) για τη λειτουργία των
εστιατορίων, αναψυκτηρίων και καφέ των
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ξενοδοχείων, που βρίσκονται σε εξωτερικό 
χώρο.  

Κατ’ εξαίρεση λειτουργούν και τα εστιατόρια,
αναψυκτήρια, καφέ σε εσωτερικούς χώρους
ξενοδοχείων και αεροδρομίων, τα οποία
εξυπηρετούν μόνο τους
διαμένοντες/ταξιδιώτες και υπό την
προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα
αποφυγής συνωστισμού και τηρούνται οι
αποστάσεις τραπεζοκαθισμάτων και κανόνων
υγιεινής των Παραρτημάτων 2 έως 4, τα οποία
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας. Επιπλέον, ορίζονται τα εξής:

α) Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το
προσωπικό, καθώς και από τους διαμένοντες
κατά την αναμονή.

β) Μέχρι δέκα (10) άτομα ανά τραπέζι.

γ) Πληρότητα 50% της δυναμικότητας όπως
ορίζεται στην περ. 2δ’ της παρ. Α του άρθρου
14 της υπό στοιχεία
Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/23.3.2017 απόφασης του
Υπουργού Υγείας (Β΄ 2161) επί της συνολικής
εσωτερικής ωφέλιμης επιφάνειας (ΩΕ/1,3
τ.μ).

δ) Απαγόρευση ζωντανής μουσικής.

ε) Απαγόρευση πραγματοποίησης
εκδηλώσεων/συναθροίσεων/δεξιώσεων.

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο
από το κατάστημα (take away), διανομής
προϊόντων (delivery) και καθ’ οδόν
εξυπηρέτησης (drive-through) επιτρέπονται
και μετά το πέρας της λοιπής λειτουργίας,
χωρίς πάντως την παραμονή πελατών στον
εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο ευθύνης των
επιχειρήσεων αυτών.

Λειτουργία καταστημάτων με άδεια
υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός στοών,
κλειστών εμπορικών κέντρων και
υπεραστικών σταθμών μόνο με τις υπηρεσίες
παροχής προϊόντων σε πακέτο από το
κατάστημα (take away) και διανομής
προϊόντων (delivery).
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β. Το σημείο 5 του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 3 τροποποιείται ως προς τις παραβάσεις και τις κυρώσεις λόγω 
μη τήρησης των μέτρων από τα καταστήματα εν γένει, τα γυμναστήρια και τα καταστήματα υγειονομικού ενδια-
φέροντος, στον ίδιο πίνακα προστίθεται νέο σημείο 5α, ως προς τις παραβάσεις και τις κυρώσεις αποκλειστικά για 
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα σημεία 5 και 5α διαμορφώνονται ως εξής:

5. Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων–
παρευρισκομένων, τήρησης των κανόνων υγιεινής και απολύμανσης/ορίου
ατόμων στα καταστήματα λιανεμπορίου, στα κομμωτήρια/επιχειρήσεις 
παροχής υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φυσικής ευεξίας και στα 

γυμναστήρια 

Υπέρβαση του ωραρίου 
λειτουργίας/ Υπέρβαση 
ορίων πελατών ή 
συμμετεχόντων –
παρευρισκόμενων/ 
Παραβάσεις των 
υγειονομικών όρων του 
πίνακα της παρ. 1 του 
άρθρου 1 (εξαιρείται η 
παράβαση της 
υποχρέωσης χρήσης 
μάσκας της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου) 

1η παράβαση: 

Για τα καταστήματα < 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό 
πρόσωπο  

Για τα καταστήματα > 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό 
πρόσωπο  

2η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας 
αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) 
ημερολογιακές ημέρες 

Για τη θεμελίωση δεύτερης παράβασης αρκεί η 
διάπραξη οποιασδήποτε παράβασης μεταξύ αυτών 
που αναφέρονται στην αριστερή στήλη   

5α. Μη τήρηση των κανόνων λειτουργίας/ορίων πελατών ή συμμετεχόντων–
παρευρισκομένων, παράβαση απαγόρευσης ορθίων πελατών, μη τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και απολύμανσης/ορίου ατόμων στα καφέ, εστιατόρια, 
κυλικεία θερινών κινηματογράφων, ανοικτά (υπαίθρια) κέντρα διασκέδασης και 
εν γένει καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα catering και στους 
εξωτερικούς χώρους δεξιώσεων 

Υπέρβαση κανόνων 
λειτουργίας/ορίων 
πελατών ή 
συμμετεχόντων –
παρευρισκόμενων. 
Παράβαση απαγόρευσης 
ορθίων πελατών. 
Παραβάσεις των 
υγειονομικών όρων του 
πίνακα της παρ. 1 του 

1η παράβαση: 

Για τα καταστήματα < 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 
δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό 
πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη 
ημέρα της παράβασης και για επτά (7) ημερολογιακές 
ημέρες  

Για τα καταστήματα > 200 τ.μ. διοικητικό πρόστιμο 
πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην επιχείρηση/νομικό 
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2. Η παρούσα ισχύει από τις 8 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τις 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6.00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ   

άρθρου 1 (εξαιρείται η 
παράβαση της 
υποχρέωσης χρήσης 
μάσκας της παρ. 2 του 
παρόντος άρθρου) 

πρόσωπο και αναστολή λειτουργίας από την επόμενη 
ημέρα της παράβασης και για επτά (7) ημερολογιακές 
ημέρες  

2η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας 
διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και 
αναστολή λειτουργίας από την επόμενη ημέρα της 
παράβασης και για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες 

3η παράβαση: 

Για όλα τα καταστήματα ανεξαρτήτως επιφάνειας 
προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας 
καταστήματος για εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 

Για τη θεμελίωση δεύτερης και τρίτης παράβασης 
αρκεί η διάπραξη οποιασδήποτε παράβασης μεταξύ 
αυτών που αναφέρονται στην αριστερή στήλη. 

Είναι δυνατή η επιβολή κυρώσεων ακόμη και μετά την 
πραγματοποίηση οποιασδήποτε παράβασης βάσει 
αποδεικτικού υλικού από το οποίο προκύπτει η νέα 
παράβαση
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*02029790707210008*

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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