
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8504 
Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6757/

4.2.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Προϋπο-

θέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιορισμό της δι-

ασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 431). 
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 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, 4, 5 και 6 του άρθρου εικοστού τρίτου 
της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιο-
ρισμού 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 Νομοθε-
τικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντι-
μετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της 
επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λει-
τουργίας 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 άρθρο εβδομηκοστό τέταρτο 
της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνε-
πειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες 
κατεπείγουσες διατάξεις» (Α’ 84). Οι ανωτέρω Πράξεις 
κυρώθηκαν ως εξής: η από 14.3.2020 Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020, 
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 Νομοθετικού 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, 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, 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 κανονικό-
τητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
4690/2020,

στ. της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου «Θέσπιση, περιεχόμενο και διαδικασία έκδοσης 
Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19» (Α’ 87), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95),

ζ. των άρθρων 2 και 10 του ν. 4633/2019 «Σύσταση 
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ρυθμίσεις 
για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου 
Υγείας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 161),

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

θ. του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α’ 192),

ι. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
(Α’ 168),

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

ιβ. 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),
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ιγ. του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α’ 161),

ιδ. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

ιε. του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151),

ιστ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

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

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

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

κ. του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155),

κα. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902),

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

κγ. της υπ’ αρ. 317/22.9.2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υπο-
δομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6757/4.2.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επι-
κρατείας «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιο-
ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 431).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6756/4.2.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, 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 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 τη Δευτέρα, 7 Φεβρου-
αρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρου-
αρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 430), όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Την ανάγκη λήψης έκτακτων μέτρων, λόγω της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 που εξακολουθεί να 
πλήττει, κατά την παρούσα περίοδο, μεγάλο μέρος της 
παγκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται και από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και της ταχύτατης 
διάδοσης της νέας παραλλαγής αυτού (Β.1.1.529 - μετάλ-
λαξη της Μποτσουάνα ή μετάλλαξη «Όμικρον»).

5. Τις από 4.2.2022 και 11.2.2022 εισηγήσεις της Εθνι-
κής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19.

6. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.8503/11.2.2022 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
Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα

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. Έγκυρη φόρ-
μα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο 
σε κάθε πύλη εισόδου της Χώρας.

2. Η είσοδος των ταξιδιωτών που προέρχονται από τα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Συμ-
φωνίας Σένγκεν, καθώς και από τις τριάντα τρεις (33) 
χώρες εκτός της ΕΕ που έχουν προσχωρήσει στο σύστη-
μα ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ (European 
Union Digital Covid Certificate, EUDCC), ήτοι: Άγιος Μα-
ρίνος, Αλβανία, Ανδόρρα, Αρμενία, Βατικανό, Βόρεια 
Μακεδονία, Γεωργία, Ελβετία, Ελ Σαλβαδόρ, Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισλανδία, Ισραήλ, 
«Κινεζική Ταϊπέι (δεν αναγνωρίζεται ως κράτος από την 
Ελλάδα)», Λιχτενστάιν, Λίβανος, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, 
Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Νέα Ζηλανδία, Ουκρανία, 
Ουρουγουάη, Παναμάς, Πράσινο Ακρωτήριο, Σερβία, 
Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Τόγκο, Τουρκία, Τυνησία, Φερόες 
Νήσοι, επιτρέπεται με την επίδειξη Ευρωπαϊκού Ψηφια-
κού Πιστοποιητικού COVID-19, ήτοι εναλλακτικά:

α) Πιστοποιητικού εμβολιασμού: (αα) αφού έχουν ολο-
κληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών 
τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και όχι περισ-
σότερο από εννέα (9) μήνες μετά την ολοκλήρωση του 
βασικού εμβολιασμού ή (αβ) χωρίς χρονικό περιορισμό 
για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική 
δόση. Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Εμβολια-
σμού περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, 
όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, τον τύπο του 
διενεργηθέντος εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και 
την ημερομηνία διεξαγωγής τους, ή

β) πιστοποιητικού νόσησης κατόπιν εργαστηριακού 
ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρή-
ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test). Το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό Νό-
σησης εκδίδεται δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά από τον 
πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν 
ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή

γ) πιστοποιητικού αρνητικού αποτελέσματος, εφόσον 
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγ-
χο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει 
διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφα-
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ρυγγικού επιχρίσματος είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρή-
ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test), εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) 
ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς τον 
εργαστηριακό έλεγχο με PCR και εντός είκοσι τεσσάρων 
ωρών (24) πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς 
τον έλεγχο με rapid test.

2Α. Η είσοδος των ταξιδιωτών που προέρχονται από 
την Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και 
τον Καναδά επιτρέπεται με την επίδειξη εναλλακτικά:

α) Πιστοποιητικού εμβολιασμού: (αα) αφού έχουν ολο-
κληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών 
τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και όχι περισ-
σότερο από εννέα (9) μήνες μετά την ολοκλήρωση του 
βασικού εμβολιασμού ή (αβ) χωρίς χρονικό περιορισμό 
για τους ταξιδιώτες που έχουν λάβει και την ενισχυτική 
δόση. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού περιλαμβάνει το 
ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγρά-
φεται στο διαβατήριο, τον τύπο του διενεργηθέντος 
εμβολίου, τον αριθμό των δόσεων και την ημερομηνία 
διεξαγωγής τους, ή

β) πιστοποιητικού νόσησης κατόπιν εργαστηριακού 
ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρή-
ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test), το οποίο εκδίδεται δεκατέσσερις (14) ημέρες 
μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρ-
κεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν, ή

γ) πιστοποιητικού αρνητικού αποτελέσματος, εφόσον 
έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγ-
χο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει 
διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφα-
ρυγγικού επιχρίσματος είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρή-
ση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test), εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) 
ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς τον 
εργαστηριακό έλεγχο με PCR και εντός είκοσι τεσσάρων 
ωρών (24) πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα ως προς 
τον έλεγχο με rapid test. Για την εφαρμογή της παρού-
σας περίπτωσης ο έλεγχος διενεργείται από εργαστήρια 
αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημό-
σια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα 
ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την 
αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και φέ-
ρουν βεβαίωση της διάγνωσης στην αγγλική γλώσσα, η 
οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, 
όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.

3. Η είσοδος των ταξιδιωτών που προέρχονται από 
όλα τα υπόλοιπα κράτη εκτός των αναγραφόμενων στις 
παρ. 2 και 2Α επιτρέπεται εφόσον έχουν διαγνωσθεί αρ-
νητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για 
κορωνοϊό COVID-19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη 
στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος 
εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν 
από την άφιξή τους στην Ελλάδα ή εναλλακτικά έχουν 
διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή 
τους στην Ελλάδα, από εργαστήρια αναφοράς της χώ-
ρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά ερ-

γαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά 
εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική 
αρχή πιστοποίησης της χώρας και φέρουν βεβαίωση της 
διάγνωσης στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει 
το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγρά-
φεται στο διαβατήριο.

4. Οι υποχρεώσεις των παρ. 2, 2Α και 3 ισχύουν και για 
ανηλίκους από πέντε (5) ετών και άνω.

5. Τα αναγκαία έγγραφα εισόδου ταξιδιωτών στη Χώρα 
των παρ. 1, 2, 2Α και 3, επιδεικνύονται από τους ταξι-
διώτες στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το 
οποίο δύναται να επικουρείται για τον σκοπό αυτό και 
από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας, για έλεγχο εγκυρότητας και πληρότητας, κατόπιν 
συνδρομής που παρέχεται από το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης.

6. Οι αεροπορικές και ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς 
και οι εταιρίες οδικών και σιδηροδρομικών μεταφορών 
υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την 
επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι φέρει τα απα-
ραίτητα έγγραφα που περιγράφονται στις παρ. 1, 2, 2Α 
και 3 και, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης 
αυτής, φέρουν την υποχρέωση επαναπατρισμού του 
επιβάτη με ευθύνη και έξοδά τους.

7. Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπη-
κοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, υπόκεινται σε 
δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο 
PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) στη βάση υγειονομικού 
αλγόριθμου, και οφείλουν, κατά το χρονικό διάστημα πα-
ραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για 
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID-19, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6756/4.2.2022 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 430), όπως εκάστοτε ισχύ-
ει. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από κλιμάκια της Γενι-
κής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού 
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα 
με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

8. Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό 
έλεγχο της παρ. 7 παραμένουν σε χώρο της πύλης εισό-
δου, μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου.

9. Τα πρόσωπα της παρ. 7 υπόκεινται σε προσωρινό 
περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής 
διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, 
για πέντε (5) ημέρες στις περιπτώσεις ανίχνευσής τους 
ως θετικών στον κορωνοίό COVID-19. Ο προσωρινός 
περιορισμός αρχίζει από την επόμενη ημέρα της θετι-
κής διάγνωσής τους. Μετά την πάροδο των πέντε (5) 
ημερών και εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα 
συμπτώματα έχουν βελτιωθεί, με πλήρη υποχώρηση του 
πυρετού για είκοσι τέσσερις (24) ώρες χωρίς τη χρήση 
αντιπυρετικών, λήγει ο προσωρινός περιορισμός. Εάν ο 
πυρετός συνεχίζει μετά την πάροδο των πέντε (5) ημε-
ρών, παρατείνεται ο προσωρινός περιορισμός μέχρι την 
πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Τα ανωτέρω πρόσωπα 
υποχρεούνται να φέρουν μάσκα μόνο υψηλής αναπνευ-
στικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή 
μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη) για τουλάχιστον 
άλλες πέντε (5) ημέρες από τη λήξη του περιορισμού.
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10. Τα πρόσωπα της παρ. 7 που είναι συνοδοί επιβε-
βαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (στενές 
επαφές) έχουν τη δυνατότητα επιστροφής στη χώρα 
τους την ίδια ή την επόμενη ημέρα, υπό τις εξής προ-
ϋποθέσεις: α) Να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί δύο (2) 
φορές εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών είτε σε εργαστη-
ριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, 
που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού 
ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος είτε κατόπιν ελέγχου 
με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού 
COVID-19 (rapid test) και β) να φέρουν μάσκα υψηλής 
αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτι-
κά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτινη) κατά 
το ταξίδι τους. Εφόσον οι συνοδοί επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (στενές επαφές), 
που δεν έχουν εμβολιασθεί ή έχουν εμβολιασθεί και 
έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) 
μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή, στην 
περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χορήγηση 
της μοναδικής δόσης, χωρίς αναμνηστική δόση ή δεν 
έχουν νοσήσει τις τελευταίες ενενήντα (90) ημέρες, όπως 
τεκμηριώνεται κατ’ εφαρμογή της περ. β) της παρ. 2 και 
της περ. β) της παρ. 2Α, παραμείνουν στη Χώρα μας, 
υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε 
κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύ-
εται από τις αρμόδιες αρχές, για πέντε (5) ημέρες από 
την τελευταία τους επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα 
κορωνοϊού COVID-19 και υπόκεινται σε εργαστηριακό 
έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 
την τελευταία ημέρα του προσωρινού περιορισμού τους. 
Τα ανωτέρω πρόσωπα υποχρεούνται να φέρουν μάσκα 
μόνο υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή N95) 
ή εναλλακτικά διπλή μάσκα (χειρουργική και υφασμάτι-
νη) για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από τη λήξη 
του περιορισμού. Εφόσον οι συνοδοί επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 (στενές επαφές), που 
έχουν εμβολιασθεί και με αναμνηστική δόση ή έχουν 
εμβολιασθεί και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 
εννέα (9) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης 
ή, στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων, από τη χο-
ρήγηση της μοναδικής δόσης, ή έχουν νοσήσει τις τε-
λευταίες ενενήντα (90) ημέρες, παραμείνουν στη Χώρα 
μας, δεν υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, αλλά φέ-
ρουν υποχρεωτικά μάσκα μόνο υψηλής αναπνευστικής 
προστασίας (FFP2 ή N95) ή εναλλακτικά διπλή μάσκα 
(χειρουργική και υφασμάτινη) για δέκα (10) ημέρες και 
υπόκεινται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό έλεγχο με τη 
μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) την πέμπτη 
(5η) ημέρα από την έκθεση τους. Αν τα πρόσωπα της 
παρούσας ανιχνευθούν θετικά στον κορωνοίό COVID-19, 
υπόκεινται στις ρυθμίσεις της παρ. 9.

11. 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), διοικητικό 
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Ειδικώς στην πε-
ρίπτωση παραβίασης της παρ. 1 το διοικητικό πρόστιμο 
ανέρχεται σε πεντακόσια (500) ευρώ. Τα πρόστιμα εντάσ-
σονται ως δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτι-
κό Λογαριασμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560925001 «Πρόστιμα 
για παραβάσεις των κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπι-
σης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».

12. Σε κάθε περίπτωση, τα πρόσωπα του παρόντος 
οφείλουν κατά τα λοιπά, κατά το χρονικό διάστημα πα-
ραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για 
τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοίού COVID-19, 
σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.6756/4.2.2022 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 430), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο δεύτερο
Πύλες εισόδου

1. Τα μέτρα του άρθρου πρώτου εφαρμόζονται στις 
εξής πύλες εισόδου:

α) τους διεθνείς αερολιμένες της Χώρας και τους αε-
ρολιμένες που διαθέτουν τελωνειακό και διαβατηριακό 
έλεγχο,

β) τους λιμένες της Χώρας, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία και

γ) τους συνοριακούς σταθμούς:
γα) Προμαχώνα, Ορμενίου, Νυμφαίας, Εξοχής, Ευ-

ζώνων, Νίκης, Δοϊράνης, Κρυσταλλοπηγής, Κακαβιάς, 
Μαυροματίου, Καστανιών και Κήπων σε εικοσιτετράωρη 
βάση,

γβ) Μέρτζιανης, από τις 08:00 έως τις 20:00.
2. Η διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά 

εμπορευμάτων είναι δυνατή μέσω των λιμένων και των 
συνοριακών σταθμών των περ. β) και γ) της παρ. 1 σε 
εικοσιτετράωρη βάση, εκτός από το συνοριακό σημείο 
ελέγχου Μέρτζιανης, από το οποίο η διέλευση φορτη-
γών οχημάτων πραγματοποιείται από τις 08:00 έως τις 
20:00. Για την εφαρμογή της παρούσας δεν απαιτείται 
η συνδρομή των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2, 2Α και 3 
του άρθρου πρώτου. Οι οδηγοί των φορτηγών οχημάτων 
υπόκεινται σε δειγματοληπτικό έλεγχο με τη χρήση τα-
χείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid 
test).

Άρθρο τρίτο
Ειδικές ρυθμίσεις σχετικά με θαλάσσιες 
μεταφορές

1. α) Επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικρά-
τεια ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών 
τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας και μεταφο-
ρικής ικανότητας έως και σαράντα εννέα (49) επιβατών, 
σύμφωνα με τους κανόνες εισόδου των παρ. 2, 2Α και 
3 του άρθρου πρώτου. Στους επιβαίνοντες των εν λόγω 
πλοίων διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος αυτών 
από τις οικείες αρχές και τα όργανα ελέγχου.

β) Για τα πλοία της περ. α) τα οποία δεν προέρχονται 
από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της 
Συμφωνίας Σένγκεν, ο πρώτος κατάπλους στην ελληνική 
Επικράτεια πραγματοποιείται αποκλειστικά σε λιμένες 
που αποτελούν πύλες εισόδου Σένγκεν.
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γ) Τουλάχιστον έξι (6) ώρες πριν τον κατάπλου των 
πλοίων στον πρώτο ελληνικό λιμένα, οι πλοίαρχοι/κυ-
βερνήτες ενημερώνουν την αρμόδια Λιμενική Αρχή, 
με κάθε πρόσφορο μέσο, σχετικά με τα στοιχεία που 
αφορούν στην είσοδο των επιβαινόντων του πλοίου στη 
Χώρα.

δ) Ο κατάπλους των πλοίων και η αποβίβαση των επι-
βαινόντων επιτρέπονται εφόσον όλοι ανεξαιρέτως οι 
τελευταίοι φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα σύμφωνα 
με τους κανόνες εισόδου της περ. α).

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, του 
διαχειριστή και των πλοιάρχων/κυβερνητών των πλοίων 
της παρ. 1 διασφαλίζονται:

α) Το σύνολο των επιβατών των πλοίων ως εξής:
αα) πλοία με μεταφορική ικανότητα έως και δώδεκα 

(12) επιβάτες, με το σύνολο αυτών,
αβ) πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό επιβατών 

άνω των δώδεκα (12), για τα οποία η υπερβαίνουσα κάθε 
φορά τους δώδεκα (12) επιβάτες μεταφορική ικανότητα 
ανέρχεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) αυτής και προ-
στίθεται σε εκείνη των δώδεκα (12) επιβατών. Εφόσον 
από την εν λόγω μείωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθ-
μός, αυτός στρογγυλοποιείται στον αμέσως επόμενο.

β) Σε πλοία με αριθμό καμπινών άνω των δέκα (10) και 
έως δεκαπέντε (15), μία (1) εξ αυτών διατηρείται υποχρε-
ωτικά κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν 
άνω των δεκαπέντε (15) καμπινών διατηρούνται υπο-
χρεωτικά κενές δύο (2) εξ αυτών.

γ) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου 
μεταξύ των επιβαινόντων σε αυτά.

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του 
πληρώματος, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές 
των πλοίων της παρ. 1 καθώς και κάθε άλλος υπεύθυ-
νος υποχρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του 
ταξιδιού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε 
λιμάνια, όρμους ή ακτές, να τηρούν τα οριζόμενα στις 
οδηγίες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων 
COVID-19 σε ιδιωτικά πλοία αναψυχής και στις οδηγίες 
πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού 
COVID-19 σε επαγγελματικά πλοία αναψυχής, αντίστοι-
χα, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(https://www.ynanp.gr/el/).

4. Επιτρέπεται ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια 
κρουαζιερόπλοιων ανεξαρτήτως σημαίας, σύμφωνα με 
τους κανόνες εισόδου των παρ. 2, 2Α και 3 του άρθρου 
πρώτου και εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις που ορίζονται στις οδηγίες του Υπουργείου 
Υγείας, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελί-
δα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(https://www.ynanp.gr/el/). Στους επιβαίνοντες των εν 
λόγω πλοίων διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος από 
τις οικείες αρχές και τα όργανα ελέγχου.

5. Για κάθε παράβαση των παρ. 1 και 2 επιβάλλεται, 
χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις, 
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, 
κατά περίπτωση:

α) στους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος διοι-
κητικό πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ,

β) στον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, τον διαχειριστή, 
καθώς και τους πλοιάρχους ή κυβερνήτες, διοικητικό 
πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

6. α) Ειδικώς ο κατάπλους στην ελληνική Επικράτεια 
πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που προέρχο-
νται από την Τουρκία, επιτρέπεται αποκλειστικά στους 
λιμένες Καβάλας, Μυτιλήνης, Χίου, Βαθέος και Πυθαγο-
ρείου Σάμου, Μύρινας Λήμνου, Σύμης, Σκάλας Πάτμου, 
καθώς και στους τουριστικούς λιμένες Κω και Ρόδου.

β) Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις της 
παρούσας, και χωρίς να θίγονται οι προβλεπόμενες 
ποινικές κυρώσεις, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με 
αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, 
διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

7. Η πληρότητα στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχημα-
ταγωγά πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες στις γραμμές 
Ελλάδος-Ιταλίας, Ελλάδος-Αλβανίας και Ελλάδος-Τουρ-
κίας ανέρχεται:

α) Μέχρι ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) του συ-
νολικού αριθμού επιβατών των πλοίων ή μέχρι ποσο-
στό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) του αριθμού αυτού, 
εφόσον το πλοίο διαθέτει καμπίνες. Η κάλυψη των κα-
θισμάτων αεροπορικού τύπου ανέρχεται στο πενήντα 
τοις εκατό (50%).

β) Στις καμπίνες επιβατών και πληρωμάτων δύνανται 
να ενδιαιτώνται μέχρι τέσσερα (4) άτομα, εφόσον είναι 
είτε σύζυγοι/συμβιούντες, συγγενείς α’ ή β’ βαθμού είτε 
άτομα με αναπηρία μετά του συνοδού τους, σε διαφο-
ρετική δε περίπτωση δυο (2) μεμονωμένοι επιβάτες ή 
μέλη πληρώματος, αντιστοίχως.

γ) Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι και τα μέλη του πληρώμα-
τος υποχρεούνται, πριν από την επιβίβαση, κατά τη δι-
άρκεια του ταξιδιού, καθώς και κατά την αποβίβαση των 
επιβατών, να συμμορφώνονται και προς τις λοιπές οδηγί-
ες πρόληψης και αντιμετώπισης κρουσμάτων κορωνοϊού 
COVID-19 στα επιβατηγά και επιβατηγά - οχηματαγωγά 
πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές, οι οποίες 
βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργεί-
ου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.
ynanp.gr/el/).

8. Για τα προερχόμενα από την Αλβανία επιβατηγά και 
επιβατηγά - οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν διεθνείς 
πλόες μεταξύ Αλβανίας-Ελλάδος, ο κατάπλους αυτών 
επιτρέπεται σύμφωνα με πρόγραμμα καταπόπλων που 
γνωστοποιείται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή πριν την 
έναρξη του πλου και φέρει τη σύμφωνη γνώμη αυτής. 
Η είσοδος των προσώπων στη Χώρα πραγματοποιείται 
σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου.

9. Οι οδηγοί φορτηγών οχημάτων ανεξαρτήτως υπη-
κοότητας που εκτελούν εμπορευματικές μεταφορές στις 
γραμμές Ιταλίας-Ελλάδας οφείλουν να προσκομίζουν 
αρνητική δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης (self-test) πριν την επιβίβασή τους επί 
του πλοίου στο λιμάνι αναχώρησης. Κατά την άφιξή τους 
στο ελληνικό λιμάνι προορισμού, οι οδηγοί υποχρεού-
νται να επιδεικνύουν στις αρμόδιες ελληνικές αρχές την 
ανωτέρω δήλωση αποτελέσματος αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης (self-test) και υπόκεινται σε υποχρε-
ωτική εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορω-
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νοϊού COVID-19 (rapid test). Οι ναυτιλιακές εταιρείες 
υποχρεούνται στον έλεγχο του ταξιδιώτη πριν από την 
επιβίβασή του, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι έχει δηλωθεί το 
αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης (self-
test) και, σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης 
αυτής, φέρουν την υποχρέωση επιστροφής του οδηγού 
και απομάκρυνσης του φορτηγού οχήματος από το λι-
μάνι με ευθύνη και έξοδά τους.

10. Οι πλοίαρχοι, τα μέλη του πληρώματος που απα-
σχολούνται σε ποντοπόρα πλοία ανεξαρτήτως σημαί-
ας, καθώς και τυχόν επιβαίνοντες σε αυτά δύνανται 
να εισέλθουν στην ελληνική Επικράτεια εφόσον έχουν 
διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη 
μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19 που έχει διενεργη-
θεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού 
επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) 
ωρών, πριν την αποβίβασή τους στον πρώτο ελληνικό 
λιμένα κατάπλου από το εξωτερικό ή εναλλακτικά έχουν 
διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας 
ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) 
εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την αποβί-
βασή τους στον πρώτο ελληνικό λιμένα κατάπλου από 
το εξωτερικό. Εφόσον ο εργαστηριακός έλεγχος με τη 
μέθοδο PCR ή ο έλεγχος με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) πραγμα-
τοποιηθεί στη Χώρα προ της αποβίβασής τους από το 
πλοίο, οι επιβαίνοντες παραμένουν επί του πλοίου μέχρι 
την έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου, σε περί-
πτωση δε ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό 
COVID-19 παραμένουν σε υποχρεωτικό περιορισμό για 
πέντε (5) ημέρες επί του πλοίου ή σε τόπο που θα υπο-
δειχθεί από την οικεία αρχή ελέγχου.

Άρθρο τέταρτο
Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων

1. Τα προσωπικά δεδομένα των ταξιδιωτών που κατα-
χωρίζονται στην ηλεκτρονική φόρμα PLF κατ’ εφαρμογή 
της παρούσας δύνανται να διαβιβάζονται στον Εθνικό 
Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), ο οποίος τα επε-
ξεργάζεται για την επίτευξη των σκοπών του, μεταξύ 
των οποίων είναι και η επιδημιολογική επιτήρηση και η 
επιδημιολογική διερεύνηση της νόσου του κορονοϊού 
COVID-19. Ο ΕΟΔΥ ορίζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας 
σύμφωνα με τους ορισμούς της περ. 7 του άρθρου 4 
του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [Κα-
νονισμός (ΕΕ) 2016/679] και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Στις αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου της 
εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης 
της διασποράς 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.

Άρθρο πέμπτο
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/ΓΠ.οικ.6757/4.2.2022 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επι-
κρατείας «Προϋποθέσεις εισόδου στη Χώρα προς περιο-
ρισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 431).

3. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της έως και 
τις 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Ανάπτυξης 
Υπουργός Οικονομικών και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΗΣ

Προστασίας του Πολίτη Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Υποδομών Υφυπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών και Μεταφορών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής Επικρατείας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 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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