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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
27 Ιουνίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ)
Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 39847
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
39840/25.6.2021 κοινής υπουργικής απόφασης
«Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2742).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
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» (Α’ 42), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76)
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,
β. των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου εικοστού τρίτου
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Α’ 64), όπως η παρ. 1 τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του
άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20.3.2020 Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 68), η παρ. 5 προστέθηκε με την παρ. 2 του ιδίου
άρθρου και η παρ. 6 προστέθηκε με το άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84).

Αρ. Φύλλου 2745

Οι ανωτέρω πράξεις κυρώθηκαν ως εξής: η από 14.3.2020
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (Α’ 76), η από 20.3.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με το άρθρο 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 εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του
ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ιδίως της παρ. 1 αυτού,
δ. του άρθρου ένατου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα 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) και ιδίως των παρ. 1
και 2 αυτού,
ε. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από
1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων
συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και
την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του
ν. 4690/2020 (Α’ 104),
στ. της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87), η οποία
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95),
ζ. των άρθρων 2 και 10 του ν. 4633/2019 «Σύσταση
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις
για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου
Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 161),
η. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
θ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),
ι. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη (Α’ 159),
ια. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Α’ 168),
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ιβ. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148),
ιγ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
ιδ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),
ιε. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),
ιστ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),
ιζ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α’ 121),
ιη. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155),
ιθ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),
κ. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας (Β΄2902),
κα. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805) και
κβ. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/
19.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών,
Ιωάννη Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).
2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.39840/25.6.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών
και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και
Επικρατείας «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19»
(Β’ 2742).
3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.39842/25.6.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και του
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της
Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 28 Ιουνίου
2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου 2021
και ώρα 6:00» (Β’ 2744), όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Την ανάγκη διαφοροποίησης των προϋποθέσεων
εισόδου στη Χώρα των μονίμων κατοίκων της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
5. Την από 17.6.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
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6. Την υπό στοιχεία Β1α,Β2α/οικ.39846/27.6.2021 βεβαίωση 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, αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο
1. Στην παρ. 2 του άρθρου τρίτου της υπό στοιχεία
Δ1α/Γ.Π.οικ.39840/25.6.2021 «Προϋποθέσεις εισόδου
στη Χώρα προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2742) κοινής υπουργικής απόφασης προστίθεται νέο προτελευταίο εδάφιο, ως προς τις
προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα των μονίμων κατοίκων
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και η παρ. 2 διαμορφώνεται
ως εξής:
«2. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως
υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, οφείλουν:
α) να έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19
και να προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, στην
ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική
ή ρωσική γλώσσα, το οποίο έχει εκδοθεί από δημόσια
αρχή και σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο
του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο,
τον τύπο του διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των
δόσεων και την ημερομηνία διεξαγωγής τους ή
β) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19,
που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού
ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος είτε κατόπιν ελέγχου
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test) βα) εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην
Ελλάδα ως προς τον εργαστηριακό έλεγχο με PCR και
εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν από την άφιξή τους
στην Ελλάδα ως προς τον έλεγχο με rapid test, ββ) από
εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής,
εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί
από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας
και βγ) φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην
ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική
ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο
διαβατήριο.
Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, φέρουν πιστοποιητικό νόσησης κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου
με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).
Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες
μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.
Ο πρώτος θετικός έλεγχος διενεργείται από α) δημόσια
αρχή σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία ή β) εργαστήρια
αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα
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ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την
αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας. Το πιστοποιητικό νόσησης έχει συνταχθεί στην ελληνική, αγγλική,
γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα
και περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου,
όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.
Εναλλακτικά, οι ταξιδιώτες προς την Ελλάδα δύνανται
να φέρουν, σε ψηφιακή ή έντυπη μορφή, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με
το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), είτε αντίστοιχων
ρυθμίσεων άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο περιέχονται πληροφορίες σχετικά με τον
εμβολιασμό ή το αποτέλεσμα του τελευταίου ελέγχου με
τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) ή εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για τον κορωνοϊό COVID-19, ή τη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
κατά περίπτωση, τηρουμένων των προβλεπόμενων στην
παρούσα παράγραφο χρονικών διαστημάτων.
Ειδικώς οι μόνιμοι κάτοικοι Μαυροβουνίου εισέρχονται στη Χώρα υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να έχουν
ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και β) να
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο
με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις
περ. α) και β).
Ειδικώς οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας
εισέρχονται στη Χώρα υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο
με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 ή σε έλεγχο
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού
COVID-19 (rapid test), όπως αποδεικνύεται σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην περ. β) του πρώτου εδαφίου, και
β) να διαγιγνώσκονται αρνητικοί σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρή-
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ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19
(rapid test) στα σημεία εισόδου στη Χώρα, εφαρμοζομένων αναλογικώς ως προς τα κλιμάκια ελέγχου, την
παραμονή σε χώρο της πύλης ελέγχου μέχρι την έκδοση
του αποτελέσματος του ελέγχου και τον υποχρεωτικό
προσωρινό περιορισμό σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος του ελέγχου των παρ. 5, 6 και 7.
Η υποχρέωση της παρούσας παραγράφου ισχύει και
για ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω».
2. Η παρούσα ισχύει από την Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021,
και ώρα 6:00.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας

Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Επικρατείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 2745/27.06.2021

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.

*02027452706210004*

