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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Οκτωβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Γ.Π.οικ./66036
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
55254/09.09.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των
εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής
και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και
σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών
Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων,
κέντρων ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης
φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού
έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους» (Β’ 4187).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 226 και 227 του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση
του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες
διατάξεις» (Α’ 136).
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2. Το άρθρο 68 του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την
ευζωία των ζώων συντροφιάς Πρόγραμμα “AΡΓΟΣ” και
λοιπές διατάξεις» (Α’ 169).
3. Το άρθρο εικοστό έκτο και τις περ. α) και β) της
παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έκτου 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).
4. Τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 8 του ν. 1566/1985«Δομή και
λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
5. Το άρθρο 5 του ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες
διατάξεις» (Α’ 188).
6. Τον ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 20132016» (Α’ 222).
7. Τον ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 193).
8. Τα άρθρα 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), όπως παρατάθηκε η ισχύς του με
το άρθρο πεντηκοστό πέμπτο του ν. 4812/2021 (Α’ 110).
9. Το άρθρο 111 του ν. 4821/2021«Εκσυγχρονισμός
Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες
και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες
διατάξεις» (Α’ 134) και ιδίως οι διατάξεις των παρ. 1 και 8.
10. Το Κεφάλαιο Στ’ του Μέρους Α’ 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).
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11. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση,
λειτουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α’ 133).
12. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192).
13. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31).
14. Το π.δ 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α’ 148).
15. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Εσωτερικών» (Α’ 180).
16. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).
17. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
18. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).
19. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
20. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη»
(Β’ 4805).
21. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/08-01-2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
22. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό
Επικρατείας» (Β’ 2901).
23. Την υπό στοιχεία 317/22-09-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383)
24. Την υπ’ αρ. 5954/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ)
που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης
(Γ.Γ.Δ.Β.Μ.)» (Β’ 1807).
25. Την υπ’ αρ. 5953/23-6-2014 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Κανονισμός
Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης
Ευκαιρίας (ΣΔΕ)» (Β’ 1861).
26. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.53950/3.9.2021 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
Υφυπουργού στο Πρωθυπουργό, όπως εκάστοτε ισχύει
(Β’ 4054).
27. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανά-
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πτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και
Μεταφορών και Επικρατείας «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων,
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών
Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής
Τεχνών και Επαγγελμάτων, φροντιστηρίων, κέντρων
ξένων γλωσσών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και
πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων
εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτικών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των Γενικών
Αρχείων του Κράτους κατά την έναρξη του σχολικού
έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης
του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους»
(Β’ 4187).
28. Την υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Υγείας και Επικρατείας «Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία
Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ)
και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας
σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας
«edupass.gov.gr»» (Β’ 4558).
29. Την παρ. 2 του άρθρου 9 του Γ.Κ.Π.Δ. «Κανονισμός
(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την
κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ».
30. Τα άρθρα 22 και 24 του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 29ι του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι
της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137).
31. Την υπό στοιχεία Α1β/Γ.Π.οικ:11180/20.02.2020
Ο.Ε. απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και
ορισμός μελών στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Εκτάκτων
Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες» (ΑΔΑ: ΩΑΨΟ465ΦΥΟ-ΛΟΔ).
32. Την εξαιρετικά επείγουσα και απρόβλεπτη ανάγκη
να αντιμετωπισθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία των
σχολικών μονάδων, των δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. και των
Κολλεγίων για το εκπαιδευτικό έτος 2021- 2022.
33. Την από 8.9.2021 εισήγηση και το από 3.9.2020
απόσπασμα πρακτικού της 112ης της Εθνικής Επιτροπής
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Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
34. Την υπό στοιχεία Β1, Β2/οικ. 66035/21-10-2021
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:
1. Την αντικατάσταση της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α
«Χρόνος διενέργειας του υποχρεωτικού αυτοδιαγνωστικού καθώς και του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19» του άρθρου
3 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινής
απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και
Επικρατείας (Β’ 4187) ως ακολούθως:
«3. Οι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν προσκομίζουν
Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital
COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από
30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95)
με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού
προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό
ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση
εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020
(Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της
παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298)
κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό
ή βεβαίωση τρίτης χώρας, υποβάλλονται υποχρεωτικά
σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR
test), με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 και 8 του άρθρου 111 του
ν. 4821/2021 (Α’ 134).
Ο υποχρεωτικός εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική
εβδομάδα πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή
αντιστοίχως. Ο έλεγχος διενεργείται έως και σαράντα
οκτώ (48) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική
μονάδα, στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης,
Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) και στα
Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.). Κατ’ εξαίρεση, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας ο πρώτος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) διενεργείται έως και σαράντα
οκτώ (48) ώρες πριν την πρώτη ημέρα προσέλευσης
στην υπηρεσία. Για το διοικητικό και λοιπό προσωπικό
των σχολικών μονάδων εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά
ισχύει στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αντιστοίχως.».
2. Την αντικατάσταση της περ. α) της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β «Διαδικασία προμήθειας και διενέργειας του
αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό
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COVID-19 (self test) - Δήλωση του αποτελέσματος» του
άρθρου 3 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης
ως ακολούθως:
«α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/
τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που φοιτούν σε
δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr,
η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) και,
αφού επιλέξουν την κατηγορία «Πρόσβαση σε χώρους
Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/Ειδικής
Αγωγής» και, ακολούθως την κατηγορία «Δήλωση Self
Test Μαθητών/τριών - Έκδοση Σχολικής Κάρτας για
COVID-19», στη συνέχεια 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 του
αποτελέσματος, σύμφωνα με τη οριζόμενα στο άρθρο 4
της υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας
και Επικρατείας (Β’ 4558).
Οι γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών
και οι ενήλικοι μαθητές/τριες που φοιτούν σε ιδιωτικές
εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής 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 «Σχολική Κάρτα για COVID-19», στη συνέχεια
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 του αποτελέσματος.
Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου
είναι αρνητικό, εκδίδεται από την αντίστοιχη πλατφόρμα σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία
εκτυπώνουν τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο/Η μαθητής/τρια
επιδεικνύει, χωρίς να παραδίδει, τη σχολική κάρτα εντός
της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και τη
φέρει μαζί του/της μέχρι τη διενέργεια του επόμενου
διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/
τρια/Υποδιευθυντή/τρια, ή Προϊστάμενο/νη. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό,
εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα 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 κάθε φορά γνωστοποιούνται.
Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες 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 το παιδί
ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά
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την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη
αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του.
Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς/
κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή
διαγνωστικού ελέγχου από επαγγελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επιβάρυνση του πολίτη.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες
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, τότε το παιδί ή ο ενήλικας μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο μετά
την πάροδο τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) ωρών
από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς λήψη
αντιπυρετικών, και την βελτίωση των συμπτωμάτων του.
Για την επιστροφή στο σχολείο δεν είναι απαραίτητη η
προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.».
3. Την αντικατάσταση της περ. α) της παρ. 6 του Κεφαλαίου Δ «Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών
COVID-19» του άρθρου 3 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
«α) Εάν πρόκειται για ανεμβολίαστους μαθητές/τριες
ή μέλη του εκπαιδευτικού και λοιπού προσωπικού, ή
άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο,
υποβάλλονται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, επιπλέον
των δύο (2) υποχρεωτικών προληπτικών συστηματικών
ελέγχων ανά εβδομάδα (αυτοδιαγνωστικών στην περίπτωση των μαθητών/τριών και εργαστηριακών διαγνωστικών στην περίπτωση των μελών του προσωπικού), σε
εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο με ταχεία δοκιμασία
ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), που θα παρέχεται χωρίς κόστος, σε δημόσιους φορείς υγείας και συγκεκριμένα είτε στις πρωτοβάθμιες δημόσιες δομές είτε σε όλες
τις δομές του ΕΟΔΥ (όπως είναι κάθε φορά αναρτημένες
στην ηλεκτρονική του διεύθυνση: eody.gov.gr/komytesting-eody/), δύο (2) φορές στο διάστημα των επτά (7)
ημερών μετά την τελευταία επαφή με το επιβεβαιωμένο
κρούσμα. Διευκρινίζεται ότι αποδεκτά είναι και τα rapid
test που μπορεί να πραγματοποιηθούν ιδία δαπάνη σε
ιδιωτικά εργαστήρια.
Ειδικότερα:
Ως ημέρα 0 υπολογίζεται η ημέρα της τελευταίας επαφής με το επιβεβαιωμένο κρούσμα. Την ημέρα 0 έως 1
καθώς και την ημέρα 7 μετά την τελευταία επαφή με το
επιβεβαιωμένο κρούσμα θα διενεργούνται τα επιπρόσθετα του συστηματικού ελέγχου rapid test. Τις ημέρες
3 και 5, οι μεν ανεμβολίαστοι μαθητές/τριες θα υποβάλλονται στον τακτικό τους αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, οι
δε ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί και μέλη του λοιπού
προσωπικού θα υποβάλλονται στον τακτικό τους εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR test).
Κατά τις ημέρες προσέλευσης των μαθητών/τριών
για τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου κατά τα παραπάνω οριζόμενα καταχωρίζονται αλλά
δεν προσμετρώνται απουσίες. Αντιστοίχως, οι εκπαιδευ-
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τικοί καθώς και τα μέλη ΕΕΠ - ΕΒΠ που προσέρχονται σε
δομές για την διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού
ελέγχου κατά τα ανωτέρω, κατόπιν συνεννόησης με
τον υπεύθυνο/η COVID-19 της σχολικής μονάδας δεν
θεωρούνται αδικαιολογήτως απόντες/απούσες. Στην
περίπτωση αυτή, οι μαθητές/τριες καθώς και οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ μεταβαίνουν στις δομές για
τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου επιδεικνύοντας βεβαίωση από τον/την Διευθυντή/ντρια
της σχολικής μονάδας ότι αποτελούν στενή επαφή με
επιβεβαιωμένο κρούσμα.
Τα αποτελέσματα του ως άνω ελέγχου θα προσκομίζονται κάθε φορά και θα καταγράφονται από τον υπεύθυνο COVID-19 της σχολικής μονάδας, ο οποίος θα τα
καταχωρίζει στη φόρμα ιχνηλάτησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
Μετά την πάροδο της επταήμερης περιόδου συστηματικής εργαστηριακής παρακολούθησης, τα άτομα που
εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία των στενών επαφών,
εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικά και έχουν αρνητικά
αποτελέσματα στα τεστ που έχουν πραγματοποιηθεί,
επιστρέφουν στην διαδικασία τακτικού ελέγχου ανάλογα
με την κατηγορία στην οποία ανήκουν (2 αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για τους μαθητές/τριες και
2 εργαστηριακοί διαγνωστικοί έλεγχοι εβδομαδιαίως για
τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π., ενώ για τα
λοιπά μέλη του προσωπικού εφαρμόζεται ό,τι κάθε φορά
ισχύει για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα αντίστοιχα).».
4. Την αντικατάσταση της περ. γ) της παρ. 6 του Κεφαλαίου Δ «Διαχείριση μεμονωμένων περιστατικών
COVID-19» του άρθρου 3 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
«γ) Μαθητές/τριες ανεμβολίαστοι ή χωρίς ιστορικό
νόσησης το τελευταίο εξάμηνο που:
1. ανήκουν στο ίδιο τμήμα με μαθητή/τρια που είναι
επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19,
2. ανήκουν σε διαφορετικό τμήμα αλλά παρακολούθησαν μαζί του μάθημα/μαθήματα στην ίδια αίθουσα
(π.χ. φροντιστηριακό μάθημα, ξένη γλώσσα κ.λπ.) κατά
την περίοδο μεταδοτικότητας του κρούσματος (σαρανταοκτάωρο πριν την έναρξη των συμπτωμάτων έως
και δέκα (10) ημέρες μετά από αυτήν) εφόσον η κοινή
παρακολούθηση μαθημάτων διήρκεσε τουλάχιστον μια
(1) διδακτική ώρα,
3. μετακινήθηκαν με το ίδιο ταξί ή άλλο ιδιωτικό μεταφορικό μέσο ή σχολικό λεωφορείο και κάθονταν σε
κοντινή θέση, όπως: στη διπλανή θέση του ίδιου θρανίου, στο μπροστινό ή πίσω θρανίο, στο πλαϊνό θρανίο
(εάν υπάρχει και η απόσταση είναι μικρότερη του 1,5
μέτρου), σε διπλανή θέση ή στην αντίστοιχη θέση της
μπροστινής ή πίσω σειράς από τη θέση του επιβεβαιωμένου κρούσματος στο σχολικό λεωφορείο, θα πρέπει
να υποβάλλονται σε rapid test τις ημέρες 0 έως 1 και
7, από την τελευταία επαφή με το κρούσμα καθώς και
σε self test καθημερινά στο μεσοδιάστημα μεταξύ των
rapid test.
Επισημαίνεται ότι για τους μαθητές/τριες που είναι
πλήρως εμβολιασμένοι και ανήκουν στην κατηγορία
αυτή, δε θα υπάρξει διαφοροποίηση από τα προβλεπόμενα υπό το στοιχείο 6.
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Ανεμβολίαστοι μαθητές ή μέλη του προσωπικού ή
άτομα χωρίς ιστορικό νόσησης το τελευταίο εξάμηνο,
που είναι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος
ατόμου με το οποίο διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη,
λόγω της συνεχιζόμενης και υψηλού κινδύνου έκθεσης,
θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της δεκαήμερης
απομόνωσης από την τελευταία επαφή με το κρούσμα
και επιστροφή στις σχολικές δραστηριότητες την ενδέκατη ημέρα, εφόσον παραμένουν ασυμπτωματικοί, και
με αρνητικό αποτέλεσμα εργαστηριακού ελέγχου (ταχεία δοκιμασία ανίχνευσης αντιγόνου ή μοριακό τεστ
PCR) τη δέκατη ημέρα. Εάν το τεστ είναι αρνητικό γίνεται άρση της απομόνωσης αλλά τα άτομα οφείλουν να
τηρούν αυστηρά τα μέτρα ατομικής προστασίας και να
παρακολουθούν την υγεία τους για εμφάνιση συμπτωμάτων μέχρι και την ολοκλήρωση των δεκατεσσάρων
ημερών. Εάν το τεστ είναι θετικό ακολουθείται το ισχύον πρωτόκολλο για την απομόνωση των κρουσμάτων
COVID-19 χωρίς να απαιτείται επανάληψη του τεστ.».
5. Την τροποποίηση του Κεφαλαίου Θ «Ζητήματα
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» του
άρθρου 3 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης
με την προσθήκη παρ. 6 ως ακολούθως:
«6. Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας edupass.gov.gr ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Υγείας και Επικρατείας και ιδίως στο άρθρο 5 αυτής
(Β’ 4558).».
6. Την τροποποίηση του άρθρου 3 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης με την προσθήκη Κεφαλαίου
Ι ως ακολούθως:
«Ι. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης συμμετοχής στη
διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες εκπαιδευτικές δομές πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας «edupass.gov.gr».
Τα φυσικά πρόσωπα, ενήλικα αυτοπροσώπως ή ανήλικα μέσω των γονέων/κηδεμόνων/επιτρόπων τους,
τα οποία θα συμμετάσχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο με
φυσική παρουσία στην εκπαιδευτική διαδικασία που
διεξάγεται σε δημόσια εκπαιδευτική δομή πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής,
υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στη
διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στην πλατφόρμα
«edupass.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό
στοιχεία 124068/ΓΔ4/1.10.2021 κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Επικρατείας (Β’ 4558).».
7. Την διαγραφή της παρ. 2 του άρθρου 9 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης:
8. Την αντικατάσταση της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 19 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης
ως ακολούθως:
«α) Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο επιτρέπεται μόνο
με την απλή επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
βεβαίωσης νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου ή
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έγχαρτης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24)
ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού
ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και σαράντα οκτώ
(48) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από
τον εξεταζόμενο, αν είναι ενήλικος/η, ή τον γονέα/κηδεμόνα του εάν πρόκειται για ανήλικο/η. Η δαπάνη για
τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον/την εξεταζόμενο/η. Οι φορείς διοργάνωσης των
εξετάσεων/εξεταστικά κέντρα όσον αφορά στο κάθε
είδους προσωπικό που απασχολείται με φυσική παρουσία κατά τη διενέργεια των εξετάσεων είναι υπεύθυνοι
για την τήρηση της υποχρέωσης διενέργειας από το εν
λόγω προσωπικό, το οποίο δεν διαθέτει πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου
εξαμήνου, εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου (rapid
test ή PCR) έως και σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν την
εξέταση. Η δαπάνη για τη διενέργεια του διαγνωστικού
ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου βαρύνει το προαναφερθέν προσωπικό.».
9. Την αντικατάσταση των παρ. 1, 3 και 5 του άρθρου
20 της παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
«1. Ειδικώς στην περίπτωση της μετακίνησης μαθητών,
κατά παρέκκλιση των περιπτώσεων του άρθρου 1 της
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07-10-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (Β’ 4674), όπως εκάστοτε ισχύει,
επιτρέπεται η μεταφορά μαθητών και εφαρμόζονται τα
ειδικά μέτρα προστασίας του παρόντος άρθρου:
α. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αποφεύγεται συγχρωτισμός κατά την επιβίβαση
και αποβίβαση.
β. Τα οχήματα κάθε κατηγορίας που χρησιμοποιούνται
για τη μεταφορά μαθητών, απολυμαίνονται καθημερινά
πριν και μετά τη μεταφορά, αναλόγως των επιφανειών
τους, είτε με τη χρήση αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος είτε με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου 0,1%
[διάλυμα χλωρίνης 10:1, ήτοι εννέα (9) μέρη νερό και
ένα (1) μέρος χλωρίνης], ακολουθεί φυσικός αερισμός
και κενό μεσοδιάστημα μεταξύ των χρήσεων.
γ. Οι οδηγοί οχημάτων που εκτελούν το έργο της μεταφοράς των μαθητών, οι συνοδοί, εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές/τριες φέρουν υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα (απλή χειρουργική ή υφασμάτινη με τις κατάλληλες
προδιαγραφές) σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης μάσκας
του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση που κάποιος επιβάτης δεν
φέρει μάσκα, δεν του επιτρέπεται η είσοδος στο μέσο
μεταφοράς.
δ. Συστήνεται η τοποθέτηση του μαθητή σε προκαθορισμένη θέση, η οποία δεν θα αλλάζει. Προκρίνεται
μαθητές που ανήκουν στο ίδιο τμήμα ή είναι αδέλφια να
κάθονται σε διπλανές θέσεις.»
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«3. Σε περίπτωση που μαθητής/τρια δεν τηρεί τις υποχρεώσεις ως προς τη χρήση προστατευτικής μάσκας
(απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με τις κατάλληλες
προδιαγραφές), σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης μάσκας
του ΕΟΔΥ, δεν γίνεται δεκτή από τον οδηγό ή/και τον
συνοδό η επιβίβασή του στο όχημα.»
«5. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος
από τον οδηγό ή τον συνοδό του οχήματος εφαρμόζεται
αναλόγως η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07-10-2021
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας,
Προστασίας του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου,
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και
Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β’ 4674), όπως εκάστοτε ισχύει.».
10. Την αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 21 της
παραπάνω κοινής υπουργικής απόφασης ως ακολούθως:
«2. Η παράβαση της υποχρέωσης χρήσης προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με τις
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κατάλληλες προδιαγραφές) επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίμου, όπως αυτό καθορίστηκε με την υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 61910/07-10-2021 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Προστασίας
του Πολίτη, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης,
Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Ψηφιακής
Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Επικρατείας και Υφυπουργού
στον Πρωθυπουργό (Β’ 4674), όπως εκάστοτε ισχύει.».
11. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στην υπό
στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/09.09.2021 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης
και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας
(Β’ 4187).
12. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας είναι
η 1η Νοεμβρίου 2021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

Υγείας

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Εσωτερικών

Μετανάστευσης και Ασύλου

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Επικρατείας
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 ιστο-

σελίδα 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.

*02049602610210008*

