
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 6924 
Ειδικότεροι όροι και λεπτομέρειες για τη χορή-

γηση της ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων 

λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, την 

τυχόν παράτασή της και την εν γένει εφαρμογή 

του άρθρου 62 του ν. 4886/2022.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 «Εκσυγχρονισμός 

του δικαίου ανταγωνισμού για την ψηφιακή εποχή - Τρο-
ποποίηση του ν. 3959/2011 και ενσωμάτωση της Οδη-
γίας (ΕΕ) 2019/1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την παροχή 
αρμοδιοτήτων στις αρχές ανταγωνισμού των κρατών 
μελών, ώστε να επιβάλλουν αποτελεσματικότερα τους 
κανόνες και για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας 
της εσωτερικής αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄ 12),

β) της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 «Ασφα-
λιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός 
Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 43),

γ) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία 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),

δ) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α΄ 134),

ε) της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επι-
τελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), σε συνδυασμό με το 

άρθρο 90 του Kώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),

στ) του Κανονισμού (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 χαρακτή-
ρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - Γ.Κ.Π.Δ./General 
Data Protection Regulation - G.D.P.R.),

ζ) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της 
“Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.” (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανω-
τικές διατάξεις» (Α΄ 245),

η) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),

θ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων της - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ των Υπουργείων» (Α’ 119),

ι) του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e- Ε.Φ.Κ.Α.» (Α΄ 8),

ια) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύ-
ης» (Α΄ 168),

ιβ) της υπ’ αρ. οικ. 49876/14967/07.12.2020 απόφασης 
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας και Επικρατείας «Καθορισμός της ηλεκτρονικής 
διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - 
ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ» (Β΄ 5497).

2. Την υπ’ αρ. 6388/26.1.2022 εισηγητική έκθεση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, από 
την οποία προκύπτει ότι, με την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον τακτικό προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, προκαλείται όμως οικονομική επιβάρυνση 
στον τακτικό προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α., το ύψος της 
οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας

1. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα με σύμβαση ή 
σχέση εξαρτημένης εργασίας δικαιούνται, σε περίπτω-
ση νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, να παρέχουν 
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την εργασία τους εξ αποστάσεως, στις περιπτώσεις που 
αυτό είναι εφικτό, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών.

2. Για την άσκηση του ανωτέρου δικαιώματος παροχής 
της εργασίας εξ αποστάσεως, αρκεί η βεβαίωση θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύο-
ντα υγειονομικά πρωτόκολλα.

3. Για την ορθή τήρηση της παρ. 1 του παρόντος, οι 
εργοδότες οφείλουν να καταχωρούν στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
την εξ αποστάσεως εργασία των ανωτέρω εργαζομένων, 
συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑ-
ΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» της παρ. 2 
του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 
του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

Άρθρο 2
Ειδική άδεια ασθένειας εργαζομένων 
λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι 
εφικτή, είτε λόγω της φύσης της εργασίας, είτε λόγω της 
κατάστασης της υγείας του εργαζομένου, κατά την κρίση 
του, οι εργαζόμενοι του άρθρου 1 δικαιούνται να κάνουν 
χρήση ειδικής άδειας ασθένειας λόγω νόσησης από τον 
κορωνοϊό COVID-19, για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) 
εργασίμων ημερών.

2. Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης της ειδι-
κής άδειας ασθένειας, αρκεί η απόδειξη θετικού δια-
γνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα 
υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν απαιτείται ιατρική 
γνωμάτευση.

3. Η ειδική άδεια ασθένειας χορηγείται επιπρόσθετα 
προς άλλες άδειες που αφορούν σε ασθένεια εργαζομέ-
νου και δεν επιτρέπεται να χορηγείται όταν, κατά το ίδιο 
χρονικό διάστημα, έχει χορηγηθεί στον ίδιο εργαζόμενο 
οποιαδήποτε άλλη άδεια.

4. Η ειδική άδεια ασθένειας δύναται να παρατείνεται 
ως κοινή άδεια ασθένειας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμά-
τευσης, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.

Άρθρο 3
Επίδομα ασθενείας λόγω ειδικής άδειας 
ασθένειας εργαζομένων λόγω νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19

1. Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής άδειας ασθένειας 
λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID- 19, εφαρμό-
ζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πλη-
ρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον 
ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου, χωρίς να ισχύουν 
οι χρονικές και λοιπές προϋποθέσεις του ασφαλιστικού 
φορέα, στον οποίο ο εργαζόμενος υπάγεται για παροχές 
ασθένειας.

2. Για τη χορήγηση του επιδόματος ασθενείας, αρκεί η 
απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου, το οποίο προσ-
διορίζει και την έναρξη της ασθένειας σύμφωνα με τα 
εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, και δεν 
απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Η ασθένεια διαρκεί έως 

και την τελευταία ημέρα της ειδικής άδειας ασθένειας 
της παρ. 1 του άρθρου 2.

3. Με το πέρας της ειδικής άδειας ασθένειας της παρ. 
1 του άρθρου 2, για την παράταση χορήγησης του επι-
δόματος ασθενείας απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Στην 
περίπτωση αυτή επιδοτούνται όλες οι μέρες ανικανό-
τητας για εργασία, οι οποίες βεβαιώνονται στην ιατρική 
γνωμάτευση και οι οποίες διαδέχονται τις ημέρες ειδικής 
άδειας ασθένειας.

4. Στη βεβαίωση του εργοδότη με τα στοιχεία της 
περιόδου αποχής του ασφαλισμένου από την εργασία 
βεβαιώνεται επιπροσθέτως ότι αυτός δεν παρείχε την 
εργασία του εξ αποστάσεως.

5. Οι ημέρες της ειδικής άδειας ασθένειας που χορη-
γούνται, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2, δεν συ-
νυπολογίζονται στο ετήσιο ανώτατο όριο των ημερών 
επιδότησης της ασθένειας από τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, ούτε στο ανώτατο όριο ημερών γνωμά-
τευσης των υγειονομικών οργάνων.

6. Σε περίπτωση που η πρώτη ημέρα της ειδικής άδειας 
ασθενείας λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 
τυχόν έπεται της τελευταίας ημέρας άδειας ασθενείας 
από άλλη αιτία, οι ημέρες ασθένειας λόγω COVID-19 
επιδοτούνται όλες, ως συνεχόμενες ημέρες ασθενείας.

Άρθρο 4
Απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου

1. Το επίδομα ασθενείας χορηγείται μέσω της ηλεκτρο-
νικής διαδικασίας, η οποία προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 
οικ. 49876/14967/07.12.2020 απόφαση των Υπουργών 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Επι-
κρατείας «Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας 
για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας - ατυχήμα-
τος από τον e-ΕΦΚΑ» (Β΄ 5497), και η απόδειξη θετικού 
διαγνωστικού ελέγχου αντλείται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. μέσω 
διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με 
COVID-19 που τηρεί η ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπι-
κού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥ-
ΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» 
και τον διακριτικό τίτλο Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. για λογαριασμό 
του Υπουργείου Υγείας. Η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. διαβιβάζει στον 
e-Ε.Φ.Κ.Α., μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής σύνδεσης και 
διεπαφής με διαδικτυακή υπηρεσία (web service), την 
ημερομηνία έναρξης νόσησης από COVID-19 του ασφα-
λισμένου, με βάση τον Α.Μ.Κ.Α. ή τον Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του.

2. Σε περίπτωση που το επίδομα ασθενείας δεν χορη-
γείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ο αιτών συ-
νυποβάλλει την απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου 
του ως δικαιολογητικό της αιτήσεώς του.

Άρθρο 5
Προσωπικά δεδομένα δικαιούχων

1. Τα προσωπικά δεδομένα των δικαιούχων που αι-
τούνται τη λήψη του επιδόματος ασθενείας του άρ-
θρου 3 διατηρούνται για τουλάχιστον είκοσι (20) έτη 
από την πληρωμή τους στο πληροφοριακό σύστημα του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. Στα υποκείμενα των δεδομένων αναγνωρί-
ζεται ότι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα εκείνα 
ενώπιον του e-Ε.Φ.Κ.Α που τους αναγνωρίζει ο Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.).
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2. Η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου για τους 
αιτούντες τη λήψη επιδόματος ασθενείας του άρθρου 
3 διαβιβάζεται από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών με 
COVID-19, το οποίο η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. τηρεί για λογαριασμό 
του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας των 
δεδομένων του Μητρώου αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 
29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄ 75), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/
2020 (Α΄ 86).

3. Τα δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2 
του άρθρου 15 του ν. 4670/2020 για το σκοπό της χο-
ρήγησης του επιδόματος ασθενείας του άρθρου 3 της 
παρούσας σε ασφαλισμένους του e-Ε.Φ.Κ.Α. Τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγχάνουν επεξεργα-
σίας, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, προκει-
μένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της παρούσας και της 
σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της οποίας εκδίδεται, 
και αφορούν στα πρόσωπα που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας.

4. Υποκείμενα των δεδομένων είναι τα φυσικά πρό-
σωπα, τα οποία είναι δικαιούχοι για τη χορήγηση του 
επιδόματος ασθενείας του άρθρου 3 και υποβάλλουν 
τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση.

5. Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων, 
ο e-Ε.Φ.Κ.Α., ως υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών 
δεδομένων, πρέπει πάντοτε να εγγυάται ότι διασφαλί-
ζεται η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της 
ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα, σύμφωνα με το άρθρο 9Α του Συντάγματος, την 
κείμενη νομοθεσία και, ιδίως, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Κα-
νονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, ΕΕ L 119 
(Γ.Κ.Π.Δ.)]. Κατά την επεξεργασία των δεδομένων λαμ-
βάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα 
ασφάλειας των δεδομένων. Η πρόσβαση στα δεδομέ-
να και η επεξεργασία για τη χορήγηση του επιδόματος 
ασθενείας του άρθρου 3 επιτρέπονται μόνο με χρήση 
κατάλληλων διαπιστευτηρίων από προσωπικό που έχει 
τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Ο κάθε χρήστης φορέ-
ας του συστήματος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης στα 
λοιπά δεδομένα του συστήματος.

6. Η διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. 
μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο Ασθε-
νών με COVID-19 της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. διενεργείται σύμφωνα 
με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., την πολιτική ορθής χρήσης δια-

δικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας 
τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. 
έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των 
κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών 
μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων πληροφοριών 
και, κατ’ ελάχιστον, τη καταγραφή και παρακολούθηση 
των προσβάσεων, την διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και 
την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε 
παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

7. Ως προς τη διαλειτουργικότητα και τη διασύνδε-
ση των δεδομένων του Δημοσίου Τομέα, υπεύθυνος 
επεξεργασίας ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 47 του 
ν. 4623/2019, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Άρθρο 6
Εποπτεία της υπηρεσίας για τη χορήγηση 
του επιδόματος ασθενείας για αποχή 
λόγω COVID-19

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του 
e-Ε.Φ.Κ.Α. ως υπεύθυνος επεξεργασίας, παρακολουθεί 
τη συμμόρφωση της σύστασης και λειτουργίας της ηλε-
κτρονικής υπηρεσίας για τη χορήγηση του επιδόματος 
ασθενείας του άρθρου 3 προς τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. 
και κάθε άλλης ρύθμισης για την προστασία του ατόμου 
αναφορικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Προ-
στασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
καταλαμβάνει εργαζομένους, οι οποίοι κατά την έναρ-
ξη ισχύος του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 και εφεξής 
τελούν σε κατ’ οίκον περιορισμό στο πλαίσιο των μέτρων 
προληπτικού ελέγχου για τον περιορισμό της διάδοσης 
του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις επίσημες 
συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας 
(Ε.Ο.Δ.Υ.), ή τίθενται σε τέτοιο κατ’ οίκον περιορισμό μετά 
την έναρξη ισχύος του άρθρου 62 του ν. 4886/2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2022

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
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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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