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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32561
Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID -19 για την επαναλειτουργία των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων
Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές
Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 1, 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας
υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική
προστασία 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,
λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133) και, ιδίως, της παρ. 22 του άρθρου 119, σε συνδυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005,
Α’ 98),
δ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
και ιδίως του Κεφαλαίου Στ’ του Μέρους Α’ αυτού,
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ε) του ν. 4763/2020 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης,
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον
έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας
νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L
173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις»
(Α’ 254),
στ) των π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181), 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192), 134/2017
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168), 121/2017
«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), 4/2018
«Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»
(Α’ 7 και Α’ 158 διορθώσεις σφαλμάτων),133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
(Α’ 161), 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 180), 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων»
(Α’ 119) και 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123),
ζ) των π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διορθώσεις σφαλμάτων), 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 155) και 2/2021 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
η) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805),
θ) της υπό στοιχεία Υ1/8.1.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β’ 48),
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ι) της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2902) και
ια) της υπ’ αρ. 8071/8.1.2021 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Νικόλαο Γιατρομανωλάκη (Β’ 35).
2. Tην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.26390/24.4.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη,
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID - 19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.28499/7.5.2021 (Β΄ 1870) όμοια, και όπως
εκάστοτε ισχύει.
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/24.5.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
Τουρισμού και Επικράτειας «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).
4. Την από 16.4.2021 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
5. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.32560/25.5.2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών 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.
6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των Ανωτέρων Σχολών
Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών
Σχολών Χορού και των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής
Μουσικής), αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, είναι υποχρεωτικός για τις ακόλουθες
κατηγορίες:
α) Σπουδαστές και μαθητές του τρίτου έτους των
Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του ν. 1158/1981
«Περί οργανώσεως και διοικήσεως σχολών Ανωτέρας
Καλλιτεχνικής Εκπαιδεύσεως, Κρατικού βραβείου Θεάτρου και καταργήσεως Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ηθοποιού» (Α’ 127), του π.δ. 370/1983 «Κανονισμός
οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)» (Α’ 130) και του
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π.δ. 336/1989 «Οργανισμός λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης Εθνικού Θεάτρου και Κρατικού
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος» (Α’ 156), των Ανωτέρων
Επαγγελματικών Σχολών Χορού του ν. 1158/ 1981, του
π.δ. 372/1983, «Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας
Ανωτέρων Σχολών Χορού» (Α’ 131), και του π.δ. 598/
1985 «Κατάταξη της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης (Κ.Σ.Ο.Τ.), στην ανώτερη βαθμίδα καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, οργάνωση και λειτουργία αυτής» (Α’ 212),
καθώς και σπουδαστές και μαθητές των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής) του β.δ. από 11.10.1957 «Περί
κυρώσεως του εσωτερικού κανονισμού του Ωδείου Θεσσαλονίκης» (Α’ 229) και του β.δ. 16/1966 «Περί ιδρύσεως
ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (Α’ 7).
β) Εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης,
των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές
Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής).
2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος καθίστανται
υπόχρεα, μόνο εφόσον η δομή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης έχει επανεκκινήσει τη λειτουργία της διενεργώντας
μαθήματα διά ζώσης.
Άρθρο 2
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου
νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου
1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό
COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας
ελέγχου, είναι υποχρεωτικός για τους σπουδαστές και
μαθητές του τρίτου έτους, καθώς και το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των Ανωτέρων
Σχολών Δραματικής Τέχνης, των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού καθώς και για τους σπουδαστές, μαθητές, το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό των Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
(Ωδεία, Μουσικές Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής),
για τον σκοπό της διενέργειας των δια ζώσης μαθημάτων, θεωρητικών πρακτικών και εργαστηριακών, όπου
αυτά επιτρέπονται. Ο υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται μία (1) φορά κάθε εβδομάδα,
πριν από τη Δευτέρα. Ο έλεγχος διενεργείται έως και
είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην
δομή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.
2. Κάθε αρμόδιο Υπουργείο ή φορέας αποστέλλει στην
ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό
τίτλο «ΗΔΙΚΑ ΑΕ» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.)
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τις ομάδες
των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου, προσώπων, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση
των ανωτέρω στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..
Υπεύθυνος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η ΗΔΙΚΑ Α.Ε., κατά τους ορισμούς του Γενικού Κα-
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νονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και
του ν. 4624/2019 (Α’ 137), με σκοπό τον προσδιορισμό
των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική
δοκιμασία ελέγχου, προσώπων και τη διανομή αυτοδιαγνωστικού ελέγχου σε αυτούς.
3. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 2, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ,
η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος
Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτοδιαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από
κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των
δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.
Άρθρο 3
Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια του
διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον
κορωνοϊό COVID-19 Δήλωση του αποτελέσματος
1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται
δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) ή
του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου
ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό
έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.
2. Οι σπουδαστές και μαθητές που δεν διαθέτουν
Α.Μ.Κ.Α ή Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α., υποβάλλονται υποχρεωτικά σε αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) που
προμηθεύονται με ίδια έξοδα.
3. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται
κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών
φυλλαδίων.
4. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου:
α) Οι σπουδαστές και μαθητές επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι
προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και, αφού επιλέξουν
την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για
COVID-19», αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής και έκδοσης της δήλωσης
αποτελέσματος. Οι σπουδαστές και μαθητές που δεν
μπορούν να αυθεντικοποιηθούν και, ως εκ τούτου, δεν
δύνανται να υποβάλλουν τα αποτελέσματα ελέγχου στην
Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων, συμπληρώνουν,
υπογράφουν χειρόγραφα και υποχρεούνται να έχουν
μαζί τους και να επιδεικνύουν, κατά την προσέλευσή
τους στην δομή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, τη δήλωση
αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα
με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, που προσαρτάται
στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
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Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση
του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία οι σπουδαστές
και μαθητές υποχρεούνται να επιδεικνύουν, σε έντυπη
ή ηλεκτρονική μορφή, σε περίπτωση που τους ζητηθεί
αρμοδίως, κατά την είσοδό τους στην δομή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση του
θετικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω πρόσωπα εκτυπώνουν. Σε αυτή την περίπτωση, τα ανωτέρω
πρόσωπα μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
σε δημόσια δομή, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην
πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση
της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ές και οι οικείοι τους,
παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας
τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας
Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν
επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται
σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή, με την οποία
βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση
αυτή, οι σπουδαστές και μαθητές επιστρέφουν στον
χώρο της εκπαιδευτικής δομής, επιδεικνύοντας την ως
άνω βεβαίωση.
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού
ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας
σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση των
υπόχρεων προσώπων της παρούσας. Στην περίπτωση
κατά την οποία ο επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός,
οι διαγνωσθέντες σπουδαστές και μαθητές και οι οικείοι
τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά
την οποία ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική
βεβαίωση από τη δομή εξέτασης και οι σπουδαστές και
μαθητές επιστρέφουν στον χώρο της εκπαιδευτικής
δομής, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την
προσέλευσή τους.
β) Το εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό των Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης,
των Ανωτέρων Επαγγελματικών Σχολών Χορού και των
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Ωδεία, Μουσικές
Σχολές, Σχολές Βυζαντινής Μουσικής) επισκέπτονται την
πλατφόρμα self-testing.gov.gr, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και
ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος,
αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με
το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση
του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω
πρόσωπα επιδεικνύουν, χωρίς να παραδίδουν, κατά την
προσέλευσή τους στην δομή καλλιτεχνικής εκπαίδευσης,
εφόσον τους ζητηθεί αρμοδίως.
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Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη
δήλωση του αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω
πρόσωπα εκτυπώνουν. Στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως
αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.
gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή
PCR test). Μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης
και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες/
είσες θετικοί/ές και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’
οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες
του Ε.Ο.Δ.Υ..
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.
Εάν το αποτέλεσμα του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου
είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη
δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό
αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, το εκπαιδευτικό,
διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω
δομών, επιστρέφει στον χώρο της δομής καλλιτεχνικής
εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά
την προσέλευσή του, εφόσον του ζητηθεί αρμοδίως.
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού
ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας
σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός,
το διαγνωσθέν εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και
λοιπό προσωπικό των ανωτέρω δομών, που βρίσκονται
σε διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία, και οι οικείοι τους,
παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας
τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. Στην περίπτωση κατά την οποία
ο έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση
από τη δομή εξέτασης και το εκπαιδευτικό, διδακτικό,
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ανωτέρω εκπαιδευτικών δομών, επιστρέφει στον χώρο της εκπαιδευτικής
δομής, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την
προσέλευσή του, εφόσον του ζητηθεί αρμοδίως.
γ) Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των
ανωτέρω εγγράφων μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη
της Δημόσιας Διοίκησης, γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα
23 έως 29 του ν. 4727/2020.
δ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της δήλωσης
θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος, τα πρόσωπα του
άρθρου 1 μπορούν να συμπληρώσουν και να υπογράψουν χειρόγραφα τη σχετική δήλωση, σύμφωνα με το
υπόδειγμα του Παραρτήματος, που προσαρτάται στην
παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.
5. Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, τα
πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test)
από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή,
στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή.
Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνεται
μία (1) φορά την εβδομάδα, εντός εβδομήντα δύο (72)
ωρών πριν από τη Δευτέρα. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος
(rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική

Τεύχος B’ 2198/26.05.2021

βεβαίωση από τη δημόσια ή ιδιωτική δομή εξέτασης, με
την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε
και τα πρόσωπα του άρθρου 1 δύνανται να προσέλθουν
στον χώρο της εκπαιδευτικής δομής, επιδεικνύοντας
την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους. Εάν
ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν τα
πρόσωπα του άρθρου 1 σε κατ’ οίκον περιορισμό και
ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ..
6. Η δήλωση ή βεβαίωση του αποτελέσματος διατηρείται από τους υπόχρεους για μία (1) εβδομάδα από την
έκδοσή της και επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική
μορφή, οποτεδήποτε ζητηθεί αρμοδίως.
Άρθρο 4
Μη επίδειξη «Δήλωσης αποτελέσματος self-test
για COVID-19» από τους σπουδαστές και μαθητές
Σε περίπτωση που σπουδαστής ή μαθητής δεν επιδεικνύει τη «Δήλωση αποτελέσματος self-test για
COVID-19», όταν του ζητηθεί αρμοδίως, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την εκπαιδευτική δομή.
Άρθρο 5
Συνέπειες για τα υπόχρεα πρόσωπα
1. Ο υπεύθυνος της δομής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
είναι υποχρεωμένος να διαπιστώνει ότι τα πρόσωπα του
άρθρου 1 έχουν υποβληθεί στον υποχρεωτικό διαγνωστικό έλεγχο, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 3, και
ότι επιδεικνύουν κατά την προσέλευσή τους στον, κατά
περίπτωση, χώρο της δομής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης,
τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου.
2. Οι υπεύθυνοι της δομής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης
υποχρεούνται να μην επιτρέψουν την πραγματοποίηση
των διά ζώσης μαθημάτων, πρακτικών, θεωρητικών και
εργαστηριακών σε όσους από τους υπόχρεους του άρθρου 1: α) δεν έχουν υποβληθεί στη διενέργεια του υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου ή δεν επιδεικνύουν τη
δήλωση αποτελέσματος του άρθρου 3 ή β) προσκομίζουν δήλωση ή βεβαίωση θετικού αποτελέσματος, που
προέκυψε από τη διενέργεια του διαγνωστικού ελέγχου.
3. Σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου
ή μη επίδειξης της προβλεπόμενης στο άρθρο 3 δήλωσης, από εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό
προσωπικό, που απασχολείται σε δημόσιες εκπαιδευτικές δομές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 1, εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 5 της υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής απόφασης
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας «Εφαρμογή
του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του
Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία
στον τόπο εργασίας» (Β’ 1686), όπως τροποποιήθηκε με
την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 28499/7.5.2021 (Β΄ 1870)
όμοια, και όπως εκάστοτε ισχύει.
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4. Σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου
από εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό, που απασχολείται σε ιδιωτικές εκπαιδευτικές δομές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1,
εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 6 της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.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 Επικράτειας (Β’ 2192).
5. Σε κάθε περίπτωση, οι υπεύθυνοι της εκάστοτε
καλλιτεχνικής δομής ή η αρμόδια υπηρεσία του φορέα,
υποχρεούνται να ενημερώνουν τα υπόχρεα πρόσωπα
του άρθρου 1, με κάθε πρόσφορο μέσο, για τις υποχρεώσεις τους και τις συνέπειες μη συμμόρφωσής τους
με αυτές.
Άρθρο 6
Ζητήματα προστασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 3, η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο
«ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου
Επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου, με
την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ
ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Αμφότεροι
οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και
τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Η επεξεργασία
των προσωπικών δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται
από Μνημόνιο Συνεργασίας, που καταρτίζεται μεταξύ
της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Κατά την επεξεργασία των
δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία
αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί
κατά τα ανωτέρω.
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2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία
τυγχάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει
της οποίας εκδίδεται και αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες υποκειμένων:
Α) σπουδαστές και μαθητές και
Β) εκπαιδευτικό, διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των εκπαιδευτικών δομών.
3. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:
Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ)
ημερομηνία γέννησης, ε) αριθμός Μητρώου κοινωνικής
ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή προσωρινός αριθμός Μητρώου
κοινωνικής ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού
ελέγχου και η) ημερομηνία δήλωσης.
Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονοματεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερομηνία γέννησης, ε) Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. στ)
ημερομηνία διεξαγωγής αυτοδιαγνωστικού ελέγχου ζ)
αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου και η) ημερομηνία δήλωσης.
4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην
πλατφόρμα self-testing.gov.gr διαγράφεται οριστικά
μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.
5. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρονική
διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των σπουδαστών και
μαθητών, του εκπαιδευτικού, διδακτικού, διοικητικού και
λοιπού προσωπικού των ανωτέρω δομών από κορωνοϊό
COVID-19 (αυτοδιαγνωστικός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4790/2021 (Α’ 48)
και σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 96 του ιδίου και του
άρθρου 27 του ν. 4792/2021 (Α΄ 54).
Άρθρο 7
Μεταβατική διάταξη
Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, ήτοι για
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευσή της έως και
την 6η Ιουνίου 2021, ο διαγνωστικός έλεγχος δύναται
να διενεργηθεί έως και την 6η Ιουνίου 2021.
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ

ȴɼʄʘʍɻ ɲʋʉʏɸʄɹʍʅɲʏʉʎ self-test ɶɿɲ COVID-19
Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳ ʍʏʉɿʖɸʀɲ
Ʉʆʉʅɲ:
ȵʋʙʆʐʅʉ:
Ʉʆʉʅɲ Ʌɲʏʌʊʎ:
Ʉʆʉʅɲ ɀɻʏʌʊʎ:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȳɹʆʆɻʍɻʎ:
ɇʏʉɿʖɸʀɲ self-test
AMKA:
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ɷɿɸʇɲɶʘɶɼʎ self-test:
Ɉʑʋʉʎ ʏɸʍʏ:
Ȱʋʉʏɹʄɸʍʅɲ self-test:

ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ
Ƀ – ȸ ȴɻʄ.
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Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Μαΐου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

Επικρατείας

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02021982605210008*

