
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοι-
νού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της 
από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου (Α΄ 55).

2 Λήψη επειγόντων μέτρων λειτουργίας της ΕΕΤΓ 
στο πλαίσιο εφαρμογής της από 11-3-2020 ΠΝΠ 
(ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντι-
μετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης 
του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιο-
ρισμού της διάδοσής του».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθ. 12687/2020 (1)
 Αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοι-

νού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 της 

από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Πε-

ριεχομένου (Α΄ 55). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 15 της από 

11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 55) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητι-
κών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», ανα-
φορικά με την αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής 
του κοινού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών 
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
της χώρας, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στις αρμό-
διες Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου και την Κεντρική 
Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και την Αρχή Προσφυγών της 
Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, λόγω εξαιρε-
τικών αναγκών.

β) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

γ) Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και 
ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 4).

δ) Του π.δ. 5/2020 «Αποδοχή παραίτησης Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργού» (Α΄ 5).

ε) του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α’ 5).

στ) Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη 
και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 10). 

ζ) Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενι-
κών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά-
στευσης και Ασύλου» (Α΄ 34).

η) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

θ) Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής» (Α΄ 149), όπως ισχύει.

ι) Την με αριθμό 7337/1.7.2019 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Δι-
ορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη» (Υ.Δ.Ο.Χ. 498).

ια) Την με αριθμό 2246/5.3.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Μετανάστευσης και Ασύλου «Μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου και 
παροχή εξουσίας υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» 
στον Γενικό Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Β΄ 714).

2. Τις εισηγήσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμέ-
νων Διοικήσεων της χώρας περί αναστολής της υπηρεσί-
ας υποδοχής και εξυπηρέτησης του κοινού, με σκοπό την 
αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και την 
προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πολιτών 
που συναλλάσσονται με τις υπηρεσίες τους.

3. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 5954/ 12 Μαρτίου 2020 
εισήγηση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

4. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 7189/ 12 Μαρτίου 2020 
εισήγηση του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Δι-
οικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την προστασία 
της δημόσιας υγείας, με σκοπό την αποφυγή και τον πε-
ριορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά 
τα αναφερόμενα στο με Αρ. Πρωτ. 12540/11-3-2020 έγ-
γραφο του Γεν. Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου,

6. Την υπ΄ αριθμόν 2640/2020 εισήγηση της Γενικής 
Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα με 
την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα-
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αναστολή της υπηρεσίας της υποδοχής του κοι-
νού στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα Αλλοδαπών και 
Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της 
χώρας, στη Διεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου από την Πέ-
μπτη 12 Μαρτίου 2020 έως και την Παρασκευή 10 Απρι-
λίου 2020 και στις αρμόδιες Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Ασύλου, στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και 
στην Αρχή Προσφυγών της Γενικής Γραμματείας Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου, από την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 έως 
και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί

Υγείας  Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 927/1 (2)
    Λήψη επειγόντων μέτρων λειτουργίας της ΕΕΤΤ 

στο πλαίσιο εφαρμογής της από 11-3-2020 ΠΝΠ 

(ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφά-

νισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του». 

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη :
α. Το ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινω-

νιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 82/Α’), όπως ισχύει, ιδίως άρθρα 6 και 11.

β. Tο ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρο-
μικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και 
άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 44/Α’), όπως ισχύει.

γ. Tην από 11ης Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11.3.2020) «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του».

δ. Την από 25ης Φεβρουαρίου 2020 Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 42/25-2-2020) «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης 
του κορωνοϊού».

ε. Τον ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α’/7138), «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις».

στ. Τον ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α΄/126), «Περί κυρώσεως 
της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί 
καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των 
δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης».

ζ. Την από 12ης Μαρτίου 2020 υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.69/108/οικ.7874/12 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προ-
στασία από τον κορωνοϊό», ιδίως την παράγραφο 8, με 
τίτλο «Ώρες προσέλευσης κοινού».

η. Την εγκύκλιο με αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β. 1/22088 - 
3/11/2011 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Διευκρινίσεις για την 
εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας».

θ. Την τήρηση της αρχής της προφύλαξης και της αρχής 
της αναλογικότητας, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
προστασίας ευπαθών ατόμων που υπηρετούν στην ΕΕΤΤ 
ή των μελών της εν στενή εννοία οικογενείας αυτών.

ι. Την ανάγκη λήψεως από την ΕΕΤΤ επειγόντων μέτρων 
για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό.

ια. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ-
ϋπολογισμού της ΕΕΤΤΤ ούτε σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

Επειδή:
1. Η ΕΕΤΤ είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή με διοικη-

τική και οικονομική αυτοτέλεια, τα δε μέλη αυτής απο-
λαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.

2. Στις 25.2.2020 εκδόθηκε Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου (ΦΕΚ Α’ 42) με θέμα, «Κατεπείγοντα μέτρα απο-
φυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού».

3. Περαιτέρω, με την από 11ης Μαρτίου 2020 Πράξη 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 55/11.3.2020) 
λαμβάνονται «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης 
των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης 
του». Μεταξύ άλλων, στο άρθρο 5, παρ. 7, της εν λόγω 
ΠΝΠ ορίζονται και τα εξής:

«7. Κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και απο-
κλειστικά στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προ-
στασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με 
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργά-
νου διοίκησης του φορέα, είναι δυνατός ο περιορισμός 
των ωρών εισόδου κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως 
και κατά 50% για συγκεκριμένο διάστημα που ορίζεται 
στην εν λόγω απόφαση. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
στον οικείο Υπουργό.»

4. Επιπλέον, σχετική είναι και η αριθ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 
16393/9-3-2020 εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με 
θέμα «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω 
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πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 
σε χώρους εργασίας» (ΑΔΑ: Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η).

5. Περαιτέρω, στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργα-
νισμού Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ), https://eody.gov.gr/neos-
koronaios-covid-19, έχουν αναρτηθεί πληροφορίες για 
τον ιό και οδηγίες προς τους πολίτες και από τον φορέα 
αυτό παρέχεται εξειδικευμένη πληροφόρηση για περι-
πτώσεις πιθανής επαφής με ύποπτο κρούσμα καθώς και 
για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται.

6. Στην από 12ης Μαρτίου 2020 υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/
Φ.69/108/οικ.7874/12 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών, «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προ-
στασία από τον κορωνοϊό», ιδίως την παράγραφο 8, με 
τίτλο «Ώρες προσέλευσης κοινού», προβλέπονται τα εξής:

«8. Ώρες προσέλευσης κοινού
Με την παρ. 7 του αρ. 5 της ΠΝΠ προβλέπεται κατά πα-

ρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και αποκλειστικά στο 
πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της 
δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού, με απόφαση του 
οικείου Υπουργού ή του αρμόδιου οργάνου διοίκησης του 
φορέα, ότι είναι δυνατός ο περιορισμός των ωρών εισόδου 
κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες έως και κατά 50% για συ-
γκεκριμένο διάστημα που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση, 
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά στη Γενι-
κή Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών και στον οικείο Υπουργό.

Ειδικά σε περίπτωση κατ’ επείγουσας ανάγκης περιο-
ρισμού των ωρών εισόδου του κοινού σε ποσοστό με-
γαλύτερο του 50% ή καθολικής έκτακτης απαγόρευσης 
εισόδου του κοινού για συγκεκριμένο διάστημα είναι 
δυνατή κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του οικεί-
ου φορέα η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 
του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 σε συνδυασμό με τα 
αναφερόμενα στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 
εγκύκλιο (AΔA: 45BZX-P2Λ).

Σε κάθε περίπτωση έκδοσης της ως άνω σχετικής από-
φασης, θα πρέπει αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο 
να ενημερώνονται οι πολίτες προκειμένου να εξασφαλί-
ζεται αποτελεσματικά ο σκοπός για τον οποίο εκδίδεται 
η εν λόγω απόφαση και προκειμένου να αποφεύγεται η 
προσέλευση αλυσιτελώς των ενδιαφερομένων, οπότε και 
αποφεύγονται τυχόν δυσλειτουργίες ενώ ταυτόχρονα δι-
ασφαλίζεται και η προστασία της δημόσιας υγείας. Στην 
περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει σχετική εμφανής 
ανακοίνωση στις ιστοσελίδες των φορέων και στο χώρο 
όπου στεγάζεται η υπηρεσία για την άμεση ενημέρωση 
των εξυπηρετούμενων πολιτών. Εξυπακούεται ότι μετά 
το πέρας ισχύος της εν λόγω απόφασης, επανέρχονται 
σε ισχύ οι πάγιες κατά περίπτωση προβλεπόμενες ώρες 
υποδοχής κοινού. Εφόσον δεν κριθεί απαραίτητη η λήψη 
του ως άνω μέτρου, το κοινό που εισέρχεται στις υπηρε-
σίες θα πρέπει να περιορίζεται κατά την κρίση της οικείας 
υπηρεσίας (π.χ. προτεραιότητα σε κοινό που πρέπει να 
εξυπηρετηθεί άμεσα λόγω λήξης προθεσμιών) με σαφείς 
οδηγίες που θα δοθούν από την αρμόδια υπηρεσία κάθε 
φορέα στους υπαλλήλους που είναι αρμόδιοι για την 
υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού.

Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τις υπηρεσίες πρωτοκόλ-
λου/γραμματείας αλλά και εν γένει για την καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των πολιτών, τον περιορισμό μετακινήσεων 
και την αποφυγή συγχρωτισμού συνιστάται η εξυπη-
ρέτηση των πολιτών, όπου είναι εφικτό, να γίνεται με 
ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία».

7. Η ΕΕΤΤ δέχεται το κοινό καθημερινά κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες αλλά, λόγω της αναγκαίας λήψεως επειγό-
ντων μέτρων προστασίας του κοινού και των εργαζομένων 
της και λόγω προγραμματισμένης απολύμανσης των εγκατα-
στάσεών της την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16-3-2020, στα 
πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορι-
σμού της διάδοσής του, οφείλει να εφαρμόσει άμεσα την από
25-2-2020 ΠΝΠ απαγορεύοντας την είσοδο στο κοι-
νό και τους εργαζομένους αυτής την προσεχή Δευτέρα 
6-3-2020, στους δε εργαζομένους αυτής και την Κυριακή
15-3-2020, αποφασίζει:

1. Αναστέλλει τη λειτουργία της ΕΕΤΤ την Κυριακή 15 
και τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, λόγω προγραμματι-
σμένης απολύμανσης των γραφειακών χώρων αυτής, 
στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

2. Απαγορεύει την είσοδο στους γραφειακούς χώρους 
αυτής επί της Λεωφόρου Κηφισίας 60, Μαρούσι, στους 
ε’, στ’, ζ’ και η’ ορόφους:

1. στους εργαζομένους της ΕΕΤΤ, την Κυριακή 15 και 
τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και

2. στους πολίτες, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου.
3. Ορίζει ότι από την Τρίτη 17-3-2020 και για τις προσεχείς 

εργάσιμες μέρες περιορίζονται οι ώρες προσέλευσης του 
κοινού κατά 50% καθημερινά, και να επιτρέπεται από ώρας 
9ης έως και ώρας 12ης λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
προστασίας ευπαθών ατόμων που υπηρετούν στην ΕΕΤΤ 
ή των μελών της εν στενή εννοία οικογενείας αυτών. Το μέ-
τρο αυτό ισχύει μέχρις εκδόσεως απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών περί πλήρους απαγορεύσεως της προσέλευσης 
του κοινού στους γραφειακούς χώρους της ΕΕΤΤ.

4. Ορίζει ότι, όσον αφορά την Υπηρεσία πρωτοκόλλου/ 
γραμματείας της ΕΕΤΤ αλλά και εν γένει για την   εξυπη-
ρέτηση των πολιτών, τον περιορισμό μετακινήσεων και 
την αποφυγή συγχρωτισμού, συνιστάται η εξυπηρέτηση 
των πολιτών να γίνεται, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου και 
εφεξής, με ηλεκτρονικά μέσα ή με αλληλογραφία.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, να κοινοποιηθεί στη Γενική Γραμ-
ματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του 
Υπουργείου Εσωτερικών και στον Υπουργό Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΕΕΤΤ και την ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Η παρούσα απόφαση ισχύει άμεσα, από της εκδό-
σεώς της.

  Μαρούσι, 14 Μαρτίου 2020 
Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΣΣΕΛΟΣ   
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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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