
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 10971 
Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορι-

σμού των χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσ-

σιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, 

πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματοληπτι-

κού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού πε-

ριορισμού προσώπων που εισέρχονται από την 

αλλοδαπή, προς περιορισμό της διασποράς του 

κορωνοϊού COVID-19.

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 Νο-

μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής 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 πε-
ριορισμού 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 δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοι-
νωνίας 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 άρ-
θρο εβδομηκοστό τέταρτο της από 13.4.2020 Πράξης 

Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώ-
πιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατά-
ξεις» (Α’  84). 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 Νομο-
θετικού 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 μέ-
τρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της 
κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλι-
ση 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 Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης 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 «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),

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

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

η. 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),

θ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης» (Α’ 168),

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

ια. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),
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ιβ. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

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

ιε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιστ. του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2),

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

ιη. της υπό στοιχεία ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/ 
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).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8381/6.2.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Επιβολή των μέτρων του προσωρινού περιορισμού των 
χερσαίων, αεροπορικών και θαλάσσιων συνδέσεων της 
Χώρας, της απαγόρευσης εισόδου στη Χώρα των υπη-
κόων τρίτων κρατών, πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν και του δειγματο-
ληπτικού εργαστηριακού ελέγχου και προσωρινού πε-
ριορισμού προσώπων που εισέρχονται από την αλλο-
δαπή, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 461).

3. Την εξακολούθηση της συνδρομής επιτακτικών λό-
γων δημοσίου συμφέροντος, ενόψει των επιδημιολογι-
κών δεδομένων σε διάφορες χώρες και του γεγονότος 
ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 εξακολουθεί 
να πλήττει, κατά την παρούσα περίοδο, μεγάλο μέρος 
της παγκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται και από 
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), που καθιστούν 
αναγκαίο τον προσωρινό περιορισμό των χερσαίων, αε-
ροπορικών και θαλασσίων συνδέσεων της Χώρας, τον 
προσωρινό κατ’ οίκον περιορισμό προσώπων που εισέρ-
χονται στη Χώρα από την αλλοδαπή, την απαγόρευση 
εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, καθώς 
και την επιβολή του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που 
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς αντιμετώπιση του 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 

4. Την από 19.2.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

5. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.10970/20.2.2021 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, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Προσωρινός περιορισμός 
των χερσαίων συνδέσεων της Χώρας

1. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των χερσαίων 
(οδικών και σιδηροδρομικών) συνδέσεων προς και από 
την Επικράτεια για προληπτικούς λόγους προστασίας 
της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του 
κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την απαγόρευση εισό-
δου προσώπων μέσω των ανωτέρω συνδέσεων, εκτός αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρούσας.

2. Η είσοδος στην Επικράτεια μέσω του συνοριακού 
σημείου ελέγχου του Προμαχώνα επιτρέπεται για πρό-
σωπα, τα οποία: 

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 
αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματε-
πώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του 
προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) που είναι 
επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων και 

γ) ανιχνεύονται αρνητικοί κατά την υποβολή τους 
σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) στο συνοριακό σημείο ελέγχου 
από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας και του ΕΟΔΥ.

3. Η είσοδος στην Επικράτεια μέσω άλλων συνοριακών 
σημείων ελέγχου επιτρέπεται μόνο στις ακόλουθες περι-
πτώσεις και πάντως υπό την προϋπόθεση αρνητικής διά-
γνωσης των εισερχομένων προσώπων σε εργαστηριακό 
έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 εντός των τελευταίων 
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην 
Ελλάδα, προσκόμισης της σχετικής βεβαίωσης, καθώς 
και αρνητικής ανίχνευσής τους μετά από την υποβολή 
τους σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνο-
ϊού COVID-19 (rapid test), σύμφωνα με την παρ. 2:

α) Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρό-
σωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα, 
καθώς και πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις 
απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές και ιατρικές μετα-
κινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα 
δύνανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω των συνορια-
κών σημείων ελέγχου Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων. 

β) Κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς δύ-
νανται να εισέρχονται στη Χώρα μέσω του συνοριακού 
σημείου ελέγχου Κακαβιάς.

γ) Η είσοδος οχημάτων νοσοκομειακής διακομιδής 
προερχόμενων από το Κόσοβο που εισέρχονται στην 
Επικράτεια για νοσηλεία των μεταφερόμενων ασθενών, 
οι οποίοι ανήκουν στο διπλωματικό, στρατιωτικό ή διοι-
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κητικό προσωπικό κρατών μελών της Ε.Ε. και της EULEX 
στο Κόσοβο, καθώς και των μελών των οικογενειών 
αυτών, σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης είναι δυνατή 
μέσω του συνοριακού σημείου ελέγχου Ευζώνων.

4. Για τα συνοριακά σημεία ελέγχου Προμαχώνα, 
Κακαβιάς, Ευζώνων και Κήπων, εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, η διέλευση είναι δυνατή 
καθημερινώς μόνο από τις 7:00 π.μ. έως τις 11:00 μ.μ.. 
Ειδικώς από το συνοριακό σημείο ελέγχου Κακαβιάς 
επιτρέπεται η είσοδος κατ’ ανώτατο όριο επτακοσίων 
πενήντα (750) ατόμων την ημέρα.

5. Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφο-
ρά εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των συνοριακών 
σημείων ελέγχου Προμαχώνα, Κακαβιάς, Ευζώνων, Νυμ-
φαίας, Ορμενίου, Κήπων και Εξοχής, χωρίς να απαιτεί-
ται η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 2, 3 και 4. 
Ειδικώς από τα συνοριακά σημεία ελέγχου Νυμφαίας, 
Ορμένιου και Εξοχής επιτρέπεται, στην περίπτωση του 
προηγούμενου εδαφίου, η διέλευση ενός (1) μόνο επι-
βάτη ανά όχημα.

6. Πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα για τις απολύ-
τως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις και στη συ-
νέχεια εξέρχονται αυτής, δεν μπορούν να επανεισέλθουν 
στην Επικράτεια εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας. 
Έλληνες πολίτες, κάτοχοι άδειας παραμονής, πρόσωπα 
που έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα και Κά-
τοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που εξέρ-
χονται της ελληνικής Επικράτειας από τη δημοσίευση 
της παρούσας και επιθυμούν να επανεισέλθουν σε αυτή 
εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, υποχρεούνται 
να προβούν προ της εξόδου σε σχετική αναγγελία, συ-
μπληρώνοντας ηλεκτρονική φόρμα μέσω της διαδικτυ-
ακής πύλης https://travel.gov.gr.

7. Οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα μέσω χερσαίων συν-
δέσεων, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, υποχρεούνται να 
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger 
Locator Form) στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov.gr 
με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την 
άφιξή τους στη Χώρα και να επιδεικνύουν στο συνορι-
ακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της 
ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα 
με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστη-
μα, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 
πέμπτου. Την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου υπέχουν, 
πριν από την αναχώρησή τους από τη Χώρα και οι μόνι-
μοι κάτοικοι Ελλάδας που ταξιδεύουν προς χώρες του 
εξωτερικού μέσω χερσαίων συνδέσεων.

Άρθρο δεύτερο
Προσωρινός περιορισμός των αεροπορικών 
συνδέσεων της Χώρας με χώρες του εξωτερικού 
και με συγκεκριμένες περιοχές

1. Τον προσωρινό περιορισμό των αεροπορικών συν-
δέσεων από το εξωτερικό, οι οποίες επιτρέπονται προς 
όλα τα αεροδρόμια της Χώρας μόνο για τα πρόσωπα τα 
οποία πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

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 
αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματε-
πώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του 
προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια 
της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορ-
τισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Οι αεροπο-
ρικές εταιρείες υποχρεούνται στον έλεγχο της εν λόγω 
βεβαίωσης πριν από την επιβίβαση του ταξιδιώτη και, 
ελλείψει αυτής, απαγορεύουν την επιβίβαση. Σε περί-
πτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής, φέρουν 
την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη με ευθύνη 
και έξοδά τους.

γ) Φέρουν συμπληρωμένη την ηλεκτρονική φόρμα PLF 
(Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην 
Ελλάδα την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους 
στη Χώρα, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του 
άρθρου πέμπτου. 

2. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω της προσγεί-
ωσης αεροσκαφών προερχόμενων από την Τουρκία 
και από τη γεωγραφική περιοχή της Καταλονίας στην 
Ισπανία. 

3. Οι μόνιμοι κάτοικοι της Χώρας που ταξιδεύουν αε-
ροπορικώς προς χώρες του εξωτερικού υποχρεούνται να 
συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger 
Locator Form) στη διαδικτυακή πύλη http://travel.gov.gr 
με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν την αναχώ-
ρησή τους από τη Χώρα και να επιδεικνύουν στο συνο-
ριακό σημείο ελέγχου την απόδειξη συμπλήρωσης της 
ηλεκτρονικής φόρμας PLF που αποστέλλεται αυτόματα 
με ηλεκτρονικό μήνυμα στον ταξιδιώτη από το σύστημα. 

Άρθρο τρίτο
Προσωρινός περιορισμός του κατάπλου 
πλοίων από το εξωτερικό και των θαλάσσιων 
συνδέσεων με συγκεκριμένες περιοχές

1. Τον προσωρινό περιορισμό του κατάπλου των ιδι-
ωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουρι-
στικών πλοίων και των κρουαζιεροπλοίων, ανεξαρτήτως 
σημαίας, στην Επικράτεια, προερχόμενων από οποιον-
δήποτε γεωγραφικό προορισμό της αλλοδαπής, καθώς 
και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών 
από τα πλοία αυτά.

2. Εφόσον τα πλοία της παρ. 1 είναι κενά επιβατών και 
δεν προέρχονται από χώρες για τις οποίες ισχύουν ειδικά 
περιοριστικά μέτρα, επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρ-
μόδιας Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους τους αποκλειστικά:

(α) Σε λιμάνια και μαρίνες της ηπειρωτικής Ελλάδας, 
εφόσον δε πρόκειται για κρουαζιερόπλοια και στους λι-
μένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ6886 Τεύχος B’ 650/20.02.2021

(β) Σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που απο-
δεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπη-
γείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται 
ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή 
μαρίνα της ηπειρωτικής Ελλάδας, εφόσον δε πρόκειται 
για κρουαζιερόπλοια, και για τους λιμένες Ρόδου, Ηρα-
κλείου και Κέρκυρας.

(γ) Μετά τον κατάπλου των πλοίων στον λιμένα ή στη 
μαρίνα, κατά τα οριζόμενα στις περ. α) και β), απαγο-
ρεύεται η μετακίνησή τους εντός της ελληνικής Επι-
κράτειας. Οι Πλοίαρχοι/Κυβερνήτες, οι πλοιοκτήτες ή 
εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε 
άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με 
τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς 
εκμετάλλευσης πλοίων που παραμένουν σε μακροχρό-
νιο ελλιμενισμό σε λιμένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19, καθώς και με τις οδηγίες προς 
τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης 
πλοίων για τον κατάπλου πλοίων στο πλαίσιο επισκευ-
ών σε ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδη-
μίας COVID-19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/), καθώς και στην 
ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(https://eody.gov.gr/).

(δ) Τα πληρώματα των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής 
και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, αμέσως 
μετά τον αρχικό κατάπλου τους σε λιμάνι ή μαρίνα της 
χώρας, παραμένουν σε υποχρεωτικό περιορισμό επτά 
(7) ημερών εντός του σκάφους/πλοίου και υπόκεινται με 
δικές τους δαπάνες σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο για 
προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 
στην ελληνική Επικράτεια. 

3. Τον προσωρινό περιορισμό εν όλω των θαλάσσιων 
συνδέσεων με την Τουρκία και την Αλβανία. Η απαγό-
ρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων 
με πλοία. 

Άρθρο τέταρτο
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου 
στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
Συμφωνίας Σένγκεν

1. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη Χώρα 
όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε 
σημείο εισόδου στη Χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο 
ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των 
αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών 
συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στην ελληνική Eπικράτεια. 

2. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν ισχύει για τους υπη-
κόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και 
της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων των συ-
ζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία αυτοί έχουν 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανηλίκων 
τέκνων τους. 

3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος οι μό-
νιμοι κάτοικοι των εξής κρατών: Αυστραλία, Νέα Ζηλαν-
δία, Ρουάντα, Νότια Κορέα, Ταϋλάνδη, Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, Σιγκαπούρη, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσική Ομο-
σπονδία και Ισραήλ, οι οποίοι εισέρχονται στη Χώρα με 
οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο, εφόσον η 
είσοδος στη Χώρα δεν περιορίζεται ή αναστέλλεται από 
τις επιμέρους διατάξεις της παρούσας και εφαρμοζομένου 
του άρθρου πέμπτου. Προκειμένου να αποδείξουν τον 
τόπο κατοικίας τους οι πολίτες τρίτων χωρών δύνανται να 
προσκομίζουν την άδεια παραμονής, την άδεια εργασίας 
τους, την ταυτότητά τους, εφόσον αναγράφει τον τόπο 
διαμονής, την άδεια οδήγησης ή άλλα έγγραφα. Ειδικώς, 
οι μόνιμοι κάτοικοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας επιτρέπεται 
να εισέρχονται στην ελληνική Επικράτεια με τους όρους 
της παρούσας και υπό τις προϋποθέσεις του ανώτατου 
ορίου των πεντακοσίων (500) ατόμων την εβδομάδα, 
αποκλειστικά μέσω αεροπορικών συνδέσεων στους αε-
ρολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου.

4. Η απαγόρευση της παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) ια-
τρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και επαγ-
γελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύουν 
στα σημεία εισόδου στη Χώρα την άδεια άσκησης επαγ-
γέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδεικνύουν 
την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την προϋπό-
θεση ότι η είσοδός τους στη Χώρα συνέχεται με την 
άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων, β) επί 
μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή της Συμ-
φωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι 
κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της Ε.Ε. ή της 
Συμφωνίας Σένγκεν, γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών, 
δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και απο-
στολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, 
μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και στελέχη των 
σωμάτων ασφαλείας και της Γενικής Γραμματείας Πολι-
τικής Προστασίας, ε) προσωπικό που απασχολείται στον 
τομέα των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των ναυ-
τικών, τα πληρώματα των αεροσκαφών, τα πληρώματα 
και το τεχνικό προσωπικό των μισθωμένων πτητικών 
μέσων αεροπυρόσβεσης, καθώς και τους οδηγούς φορ-
τηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν για τη μεταφορά 
εμπορευμάτων και το απολύτως απαραίτητο βοηθητι-
κό προσωπικό για τη μεταφορά αυτών, στ) επιβάτες σε 
διαμετακόμιση (transit), ζ) σπουδαστές, η) πρόσωπα 
που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία 
(ΑμεΑ), καθώς και θ) εποχικά εργαζόμενους στον τομέα 
της γεωργίας. 

5. Τα πρόσωπα που υπάγονται στην παρ. 4 αποδει-
κνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα και 
υποβάλλονται σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο, εφαρ-
μοζομένου του άρθρου πέμπτου.

6. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απα-
γόρευση του παρόντος έχουν το δικαίωμα να υποβά-
λουν αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου 
κατοικίας ή διαμονής τους για την κατ’ εξαίρεση είσοδό 
τους στη Χώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λό-
γους, τηρουμένων πάντως των λοιπών διατάξεων της 
παρούσας.
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Άρθρο πέμπτο
Επιβολή των μέτρων της υποχρεωτικής 
συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, 
του δειγματοληπτικού εργαστηριακού ελέγχου 
και του προσωρινού περιορισμού προσώπων 
που εισέρχονται από την αλλοδαπή

1. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπη-
κοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, συμπληρώ-
νουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator 
Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, 
με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την 
άφιξή τους στη Χώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της 
ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα 
με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, 
θεωρείται αναγκαίο ταξιδιωτικό έγγραφο. Οι αεροπο-
ρικές και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και οι εταιρείες 
οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών υποχρεούνται 
στον έλεγχό του ταξιδιώτη πριν από την επιβίβασή του, 
σε περίπτωση δε παραβίασης της υποχρέωσης αυτής 
φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του επιβάτη 
με ευθύνη και έξοδά τους. Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό 
QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη 
εισόδου της Χώρας. 

2. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιον-
δήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλοδα-
πής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν 
έντυπο ή ηλεκτρονικό αντίγραφο της φόρμας της παρ. 1 
στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που 
είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. 
Στα ως άνω κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας δύνανται να συμμετέχουν αστυνομικοί, με 
σκοπό την υποβοήθηση του έργου των κλιμακίων, στο 
πλαίσιο άσκησης αρμοδιοτήτων τους αναλαμβάνοντας 
μόνο τη διοικητική μέριμνα της διαδικασίας. Εφόσον δεν 
προβλέπεται διαφορετικά, κατά την άφιξή τους υπόκει-
νται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο 
στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου, για προληπτικούς 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαι-
τέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην ελληνική 
Επικράτεια.

3. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό 
έλεγχο της παρ. 2 υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό 
μέχρι την έκδοση των αποτελεσμάτων του ελέγχου. 
Εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην 
Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για το ανωτέρω 
χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμο-
νής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου 
ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για 
μικρότερο χρονικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός 
περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα. Στις 
αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της εφαρμογής 
των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασπο-
ράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 
εικοστό τρίτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 
3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), παρέχονται όλα τα αναγκαία 
στοιχεία για την εφαρμογή της παρούσας, τηρούμενης 

σε κάθε περίπτωση της νομοθεσίας για την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων.

4. Τα πρόσωπα της παρ. 2 υπόκεινται σε προσωρινό 
περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής 
διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για 
δεκατέσσερις (14) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής 
τους ως θετικών στον κορωνοϊό COVID-19. 

5. Τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα με οποιον-
δήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε κράτος της αλλο-
δαπής, συμπεριλαμβανομένων και των κρατών μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε υποχρεωτικό 
προληπτικό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο προσω-
ρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα της παρ. 1 
ή σε οποιονδήποτε άλλον εκ των προβλεπόμενων χώ-
ρων της περ. ε’ της παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), 
δύναται να ορισθεί από τα αρμόδια όργανα για λόγους 
προστασίας της δημόσιας υγείας, για επτά (7) ημέρες, 
εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο χρο-
νικό διάστημα, οπότε ο προσωρινός περιορισμός ισχύ-
ει για αυτό το χρονικό διάστημα, υπό την επιφύλαξη 
των ειδικότερων μέτρων του προσωρινού κατ’ οίκον 
περιορισμού της παρ. 4, καθώς και άλλων ειδικών δια-
τάξεων. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 εφαρμόζεται 
αναλόγως. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρού-
νται περιπτώσεις ειδικών αποστολών κατόπιν έγκρισης 
που χορηγείται με κοινή πράξη του Γενικού Γραμματέα 
Δημόσιας Υγείας και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής 
Προστασίας.

6. Ειδικώς τα πρόσωπα που εισέρχονται στη Χώρα από 
το Ηνωμένο Βασίλειο με οποιονδήποτε τρόπο υπόκει-
νται σε προσωρινό περιορισμό κατ’ οίκον ή στον τόπο 
προσωρινής διαμονής που δηλώνεται στη φόρμα της 
παρ. 1 για επτά (7) ημέρες από την άφιξή τους, για προ-
ληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από 
την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην 
Επικράτεια. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3, κα-
θώς και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 εφαρμόζονται 
αναλόγως. Τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να υποβλη-
θούν σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 
με τη μέθοδο PCR που διενεργείται με τη λήψη στομα-
τοφαρυγγικού επιχρίσματος την έβδομη ημέρα του πε-
ριορισμού τους και παραμένουν σε περιορισμό μέχρι 
την έκδοση των αποτελεσμάτων του ανωτέρω ελέγχου. 
Στην περίπτωση θετικής διάγνωσης, τα πρόσωπα αυτά 
υποχρεούνται να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα και τις 
οδηγίες διαχείρισης κρούσματος του ΕΟΔΥ, που βρίσκο-
νται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του (eody.gov.gr).

7. Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς υπηρεσίες χερσαίων 
μεταφορών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά 
από την είσοδό τους στη Χώρα, χωρίς υπαίτια καθυστέ-
ρηση, είτε να διέλθουν αυτής, είτε να κατευθυνθούν 
στον προορισμό τους και στη συνέχεια να τεθούν σε 
προσωρινό περιορισμό για χρονικό διάστημα επτά (7) 
ημερών κατ’ εφαρμογή των παρ. 5 και 6. Σε περίπτωση 
υποχρέωσης των εν λόγω εργαζομένων προς εκτέλεση 
νέου διεθνούς δρομολογίου εντός του ανωτέρω χρονι-
κού διαστήματος, ο περιορισμός αίρεται. 
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8. Τα μέλη διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, ανε-
ξαρτήτως υπηκοότητας, τα οποία εισέρχονται με σκοπό 
να εργαστούν στη Χώρα ή να διέλθουν αυτής, εξαιρού-
νται από την εφαρμογή των παρ. 5 και 6, εφόσον αποδει-
κνύουν την ιδιότητά τους με κατάλληλα έγγραφα.

9. Στα πρόσωπα που παραβιάζουν την παρούσα, και 
χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, 
επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πρά-
ξη της αρμόδιας αρχής κατά την έννοια της περ. (α) της 
παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), η οποία κυ-
ρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), διοι-
κητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Ειδικώς 
στην περίπτωση παραβίασης του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 το διοικητικό πρόστιμο ανέρχεται σε πεντακόσια 
(500) ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως δημόσια έσο-
δα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδων 
(Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα για παραβάσεις των κα-
τεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19».

10. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα που παρόντος 
οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα 
παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέ-
τρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19.

Άρθρο έκτο
Ισχύς - Ειδικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρούσα δεν εμποδίζει την εκπόνηση και εφαρ-
μογή προγράμματος επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών.

2. Η παρούσα αντικαθιστά από την έναρξη ισχύος 
της την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8381/6.2.2021 κοινή 
υπουργική απόφαση «Επιβολή των μέτρων του προ-
σωρινού περιορισμού των χερσαίων, αεροπορικών και 
θαλάσσιων συνδέσεων της Χώρας, της απαγόρευσης 

εισόδου στη Χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών, πλην 
των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφω-
νίας Σένγκεν και του δειγματοληπτικού εργαστηριακού 
ελέγχου και προσωρινού περιορισμού προσώπων που 
εισέρχονται από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 461).

3. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν για το χρονικό 
διάστημα από τις 22 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 06:00 
έως και τις 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 Εργασίας και
Προστασίας του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας    Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υποδομών Υφυπουργός
και Μεταφορών Υποδομών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ  
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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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