
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 45218 
Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγεί-

ας στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενό-

τητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνο-

ϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμη-

νευτική δήλωση αυτού,
β. 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),

γ. 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),

δ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 
20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα 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), 

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

στ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (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 Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168),

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

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

ιβ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α΄ 85).

2. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

3. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

4. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

5. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β΄ 2902).

6. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄ 4805).

7. Την υπό στοιχεία Υ22/17.6.2021 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών, Στυλιανό Πέτσα» (Β΄ 2607).

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 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 την Παρασκευή, 16 
Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλί-
ου 2021 και ώρα 6:00» (Β΄ 3117), όπως εκάστοτε ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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9. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας 
της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, στον Δήμο Μυκόνου της Περι-
φερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών 
δεδομένων.

10. Την από 15.7.2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής 
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19. 

11. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.45217/17.7.2021 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
Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν εντός των ορίων 
του Δήμου Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυ-
κόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κατά το χρονι-
κό διάστημα από το Σάββατο, 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 
18:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00. 

2. Η υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 (Β΄ 3117) 
κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, παρα-
μένει σε ισχύ και εντός του πεδίου εφαρμογής της παρ. 1 
κατά το μέρος κατά το οποίο δεν αντίκειται στις ειδικές 
διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο δεύτερο
Απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας

1. Από τη 01:00 έως τις 06:00 επιτρέπονται οι μετακι-
νήσεις των πολιτών για τους ακόλουθους περιοριστικά 
αναφερόμενους λόγους: α) Μετακίνηση από και προς 
την εργασία για τις εργάσιμες ώρες ή κατά τη διάρκεια 
της εργασίας και β) μετακίνηση για λόγους υγείας (μετά-
βαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή μετάβαση 
σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό συνιστάται 
μετά από σχετική επικοινωνία). 

2. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (α) της 
παρ. 1 πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του 
την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς 
και βεβαίωση κίνησης (βεβαίωση τύπου Α), σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή. Η βεβαίωση κίνησης παρέχεται, με 
προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος, από τον εργοδό-
τη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση αυτοαπασχολούμενου, 
ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία από τον ίδιο, 
περιέχει δε το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και 
τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωρά-
ριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανομένης 
υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απασχόλησης. 
Η βεβαίωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να απο-
κτάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του Δημοσίου μέσω 
της εφαρμογής του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού 
Ελληνικού Δημοσίου στην ιστοσελίδα apografi.gov.gr 
και κατ’ εξαίρεση μέσω εντύπου που συμπληρώνεται 
με ευθύνη του αρμόδιου προϊστάμενου προσωπικού.

β) Αναφορικά με τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα 
η βεβαίωση χορηγείται στον εργαζόμενο για τη μετακί-
νησή του από τον υπόχρεο εργοδότη, κατόπιν υποβο-
λής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του εργοδότη στο Πληροφοριακό 
Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων. Κατά την υποβολή της αίτησης-
υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση της εν λόγω βεβαί-
ωσης από τον εργοδότη, διασταυρώνεται αυτόματα και 
πιστοποιείται από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» η εργασιακή σχέση 
του εργαζόμενου με τον αιτούντα εργοδότη και κατόπιν 
παρέχεται η βεβαίωση από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ». Η βεβαίω-
ση χορηγείται σε κάθε περίπτωση στον εργαζόμενο το 
αργότερο πριν από τη μετακίνησή του και ισχύει για όσο 
διάστημα ο εργαζόμενος απαιτείται να μετακινηθεί από 
και προς την εργασία του, κατά τις ώρες απαγόρευσης 
κυκλοφορίας, βάσει του ωραρίου εργασίας του. Eναλ-
λακτικά μπορεί να λαμβάνεται πάγια βεβαίωση κίνησης 
(τύπου Α) από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr. Η 
βεβαίωση της παρούσας περίπτωσης μπορεί να ισχύει 
για χρονικό διάστημα έως δεκατεσσάρων (14) ημερών. 

γ) Στην περίπτωση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων 
επαγγελματιών και επιτηδευματιών συμπληρώνεται ηλε-
κτρονικά από τους ίδιους η αντίστοιχη υπεύθυνη δή-
λωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» 
με τους κωδικούς TAXISNET ή πάγια βεβαίωση κίνησης 
(τύπου Α) που λαμβάνεται από την ηλεκτρονική σελίδα 
forma.gov.gr. Η συμπλήρωση της υπεύθυνης δήλωσης 
πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο πριν από τη μετακί-
νησή τους και να επιδεικνύεται, σε έντυπη ή ηλεκτρονική 
μορφή, στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, μαζί με εκτύπω-
ση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS των φορολογι-
κών στοιχείων φυσικού προσώπου και επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση. 
Ειδικώς οι επιστήμονες - αυτοαπασχολούμενοι που δια-
θέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από 
επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώ-
που δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση 
της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το 
προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό 
σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, 
εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του 
συλλόγου τους.

δ) Βεβαίωση κίνησης κατ’ εφαρμογή της παρούσας 
δεν χορηγείται πάντως σε εργαζόμενο ή υπάλληλο που 
δεν προσέρχεται στην εργασία, ιδίως λόγω του ότι τε-
λεί σε καθεστώς τηλεργασίας ή αναστολής σύμβασης 
εργασίας. 

3. Για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση της περ. (β) της 
παρ. 1 η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε μεμονωμένη 
κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από τον ίδιο τον εν-
διαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη, και περιέχει το 
ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προ-
ορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο 
της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι βεβαιώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου μπορούν να λαμβάνονται από 
την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr και να συμπληρώ-
νονται από τον πολίτη, ή να αντιγράφονται έντυπα ή ιδι-
ογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγματος 
που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr. 
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4. Κατά το χρονικό διάστημα της παρ. 1 αναστέλλεται 
η λειτουργία πάσης φύσεως ιδιωτικών επιχειρήσεων, 
κατά το μέρος κατά το οποίο προϋποθέτει τη μετακίνηση 
προσώπων που δεν εργάζονται σε αυτές, εξαιρουμένων 
των περιπτώσεων μετακίνησης της περ. (β) της παρ. 1. 
Η αναστολή του πρώτου εδαφίου δεν καταλαμβάνει τα 
περίπτερα και τις υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πα-
κέτο από το κατάστημα (take-away) αποκλειστικά για τα 
πρόσωπα που μετακινούνται στο πλαίσιο των επιτρεπό-
μενων λόγων μετακίνησης του παρόντος άρθρου. 

5. Ο περιορισμός του παρόντος άρθρου δεν κατα-
λαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό 
στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.28503/7.5.2021 κοινής υπουργικής 
απόφασης (Β΄ 1872) κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους.

Άρθρο τρίτο
Απαγόρευση μουσικής σε κέντρα 
διασκέδασης και επιχειρήσεις εστίασης

Στα κέντρα διασκέδασης και τις επιχειρήσεις εστία-
σης, συμπεριλαμβανομένων και των δραστηριοτήτων 
υπηρεσιών εστιατορίων, κινητών μονάδων εστίασης και 
παροχής ποτών που προσφέρονται από υγειονομικού 
τύπου κατάστημα σε ενιαίο χώρο με την παραλία (υπό 
την έννοια των σημείων 15, 16 και 35 της παρ. 1 του 
άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 
[Β΄ 3117] κοινής υπουργικής απόφασης) απαγορεύεται 
η μουσική καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. 

Άρθρο τέταρτο
Αρμόδιες αρχές - κυρώσεις 

1. Στα φυσικά πρόσωπα που παραβιάζουν τον περιο-
ρισμό κυκλοφορίας του άρθρου δεύτερου επιβάλλεται, 
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ για κάθε παράβαση. 
Ειδικώς στην περίπτωση που ο εργοδότης προβεί σε 
δήλωση ψευδών ή πλαστών στοιχείων ή σε έκδοση ψευ-
δούς βεβαίωσης του άρθρου δεύτερου, επιβάλλεται, με 

αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό 
πρόστιμο στον εργοδότη ύψους πεντακοσίων (500) 
ευρώ, για κάθε παράβαση. 

2. Στις επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που πα-
ραβιάζουν την παρ. 4 του άρθρου δεύτερου και το 
άρθρο τρίτο επιβάλλονται οι κυρώσεις του σημείου 5α 
της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.
44779/16.7.2021 (Β΄ 3117) κοινής υπουργικής απόφασης, 
όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Ως προς τις αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της 
εφαρμογής της παρούσας, τη διαπίστωση των παρα-
βάσεων, την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών 
προστίμων, τις διαδικασίες ελέγχων, τη βεβαίωση και εί-
σπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων και την 
αρχή ενημέρωσης του κοινού, εφαρμόζονται τα άρθρα 
4 έως 9 της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.44779/16.7.2021 
κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομικών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 Εργασίας
Προστασίας του Πολίτη και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 

Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών Επικρατείας

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
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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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