
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707 
   Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του δια-

γνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδια-

γνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 

σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού 

Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και 

λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. 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). 

2. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργίας και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄ 133), και, ιδίως, την περ. 22 του άρθρου 119, σε συν-
δυασμό με το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98).

3. Τα άρθρα 1, 2, 46 και 96 του ν. 4790/2021 «Κατε-
πείγουσες 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).

4. Το άρθρο 27 του ν. 4792/2021 «Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με 
τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ 
επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών 
προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 54).

5. Tην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ 26390/24.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Εθνι-

κής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Επικρατείας 
«Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID - 19 σε υπαλ-
λήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική 
παρουσία στον τόπο εργασίας» (Β΄ 1686).

6. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις (Α΄ 184)», 
και ιδίως το Κεφάλαιο Στ΄ του Μέρους Α αυτού.

7. Το π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

8. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

9. Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α΄ 168).

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

11. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).

12. Το π.δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 255).

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

14. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

16. Το π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπλη-
ρωτή Υπουργού» (Α΄ 5).

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

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

19. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8.1.2021 κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
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σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β΄ 33).

20. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69543/31.10.2020 
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, Εσωτερικών 
και Υποδομών και Μεταφορών «Λειτουργία των εκπαι-
δευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργα-
στηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχο-
λείων 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 γλωσ-
σών, φορέων παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
δεξιοτήτων, ξενόγλωσσων ινστιτούτων εκπαίδευσης και 
πάσης φύσεως συναφών δομών, Δημοσίων και Ιδιωτι-
κών, Δημοσίων Βιβλιοθηκών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης 
της Ελλάδος και των Γενικών Αρχείων του Κράτους κατά 
την έναρξη του σχολικού έτους 2020 - 2021 και μέτρα για 
την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά 
τη λειτουργία τους» (Β΄ 4810).

21. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.22437/9.4.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και 
Ασύλου και Επικρατείας «Εφαρμογή του υποχρεωτικού 
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν 
αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 
σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικού και λοιπού προσωπικού 
των σχολικών μονάδων των ημερησίων και εσπερινών 
Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων 
(ΕΠΑ.Λ.), Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκεια-
κές Τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β΄ 1440).

22. Τις από 7.4.2021 και 21.4.2021 γνώμες της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου 
Υγείας.

23. Την υπό στοιχεία Β1α/οικ.26742/26.4.2021 βεβαί-
ωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονο-
μικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την 
οποία η έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκα-
λεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 

24. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπι-
σθούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του κορωνοϊ-
ού COVID-19 κατά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, 
για το εκπαιδευτικό έτος 2020 - 2021, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρεωτική διενέργεια διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 - 
Χρόνος διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου 

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό 
COVID-19 μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας 
ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες 
τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσω-

πικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο υποχρεωτικός αυτοδι-
αγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται κάθε σχολική 
εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ, πριν από τη Δευτέρα. Ο 
έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες 
πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα. 

2. Κάθε αρμόδιο υπουργείο ή φορέας αποστέλλει στην 
ανώνυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 
επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» και στη Γενική Γραμματεία Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του 
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης τις ομάδες των 
υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική δο-
κιμασία ελέγχου προσώπων, όπως αυτά περιγράφονται 
στην παρ. 1. Η απαιτούμενη ταυτοποίηση των ανωτέ-
ρω στοιχείων διενεργείται από τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Υπεύθυ-
νος επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων ορίζεται η
ΗΔΙΚΑ ΑΕ, κατά τους ορισμούς του Γενικού Κανονι-
σμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και 
του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) με σκοπό τον προσδιορισμό 
των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε αυτοδιαγνωστική 
δοκιμασία ελέγχου προσώπων και τη διανομή αυτοδια-
γνωστικού ελέγχου σε αυτούς.

3. Μετά από την ταυτοποίηση της παρ. 2, η ΗΔΙΚΑ 
ΑΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανά-
πτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης αποθεμάτων διανομής και διάθεσης αυτο-
διαγνωστικών δοκιμασιών ελέγχου της νόσησης από 
κορωνοϊό COVID-19 και ηλεκτρονικής καταγραφής των 
δικαιούμενων αυτών, ενημερώνει το ανωτέρω σύστημα.

Άρθρο 2
Διαδικασία προμήθειας και διενέργεια 
του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
από τον κορωνοϊό COVID-19 - 
Δήλωση του αποτελέσματος

1. Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται 
δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προ-
σωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Π.Α.Μ.Κ.Α.) του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36) ή 
του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής 
Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνο-
μικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου 
ταυτοποίησης. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό 
έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. 
Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον 
δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι 
γονείς / κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον Α.Μ.Κ.Α., 
Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. του/της ανηλίκου/ης μαθητή/
τριας και την αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο 
έγγραφο ταυτοποίησης των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). 
Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού 
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το 
λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμι-
ας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, παραλαμβάνουν 
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δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο 
με την επίδειξη του Α.Μ.Κ.Α., Π.Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α. 
και της αστυνομικής τους ταυτότητας ή οποιουδήποτε 
άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. 

2. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται 
κατ’ οίκον σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών 
φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες 
ηλικίας κάτω των δεκατριών (13) ετών ο δωρεάν αυτο-
διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται με τη βοήθεια του 
γονέα/κηδεμόνα. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/
τριες ηλικίας από δεκατριών (13) ετών και άνω ο δω-
ρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται υπό την 
επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους. 

3. Εξαγωγή αποτελέσματος του δωρεάν αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου:

α) Οι γονείς  / κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/
τριων και οι ενήλικοι μαθητές/τριες 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 επι-
λέξουν 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 αποτελέσμα-
τος. Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
είναι αρνητικό, εκδίδεται από την 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 / Υποδιευ-
θυντή/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 είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-
testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. 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 οδη-
γίες 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 εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη 
δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό 
αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια 
επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύ-
οντας την ως άνω βεβαίωση.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου οι γονείς /
κηδεμόνες των ανηλίκων μαθητών/τριων και οι ενήλι-
κοι μαθητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή 
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγ-
γελματία υγείας σε ιδιωτική δομή, η οποία γίνεται με επι-
βάρυνση 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 αρνητι-
κός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης 
και ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχο-
λικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

β) Οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προ-
σωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό 
των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης επισκέπτονται την πλατφόρμα 
self-testing.gov.gr, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση 
αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν 
τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος, αφού αυθεντι-
κοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων 
της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του 
ν. 4727/2020.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα δήλωση 
του αρνητικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν 
τα ανωτέρω πρόσωπα και επιδεικνύουν, χωρίς να πα-
ραδίδουν, κατά την προσέλευσή τους στην σχολική 
μονάδα στον/στη Διευθυντή/τρια/Υποδιευθυντή/τρια, 
Προϊστάμενο/νη.

Εάν το αποτέλεσμα του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου 
είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα αντίστοιχη 
δήλωση του αποτελέσματος, την οποία τα ανωτέρω 
πρόσωπα εκτυπώνουν. Στην περίπτωση θετικού απο-
τελέσματος, τα ανωτέρω πρόσωπα μεταβαίνουν εντός 
είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, όπως αυ-
τές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.
gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν 
στη δημόσια δομή οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί και 
οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό 
ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

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 εκδίδεται σχετική βεβαίωση 
από τη δημόσια δομή με την οποία βεβαιώνεται το αρνη-
τικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, οι εκπαιδευτικοί 
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικη-
τικό και λοιπό προσωπικό επιστρέφουν στο χώρο της 
σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας στον/στη Διευθυντή/
τρια / Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/νη την ως άνω 
βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους.

Αντί του δωρεάν επαναληπτικού ελέγχου, οι ανωτέ-
ρω δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού 
ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας 
σε ιδιωτική δομή η οποία γίνεται με επιβάρυνσή τους. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι θετικός, 
οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες εκπαιδευτικοί, μέλη 
Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., διοικητικό και λοιπό προσωπικό των 
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και οι οικείοι τους, παραμένουν σε κατ’ οί-
κον περιορισμό ακολουθώντας τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ.. 
Στην περίπτωση κατά την οποία ο έλεγχος είναι αρνητι-
κός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης 
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και οι ανωτέρω επιστρέφουν στον χώρο της σχολικής 
μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση. 

Η αυθεντικοποίηση και η έκδοση και διαχείριση των 
ανωτέρω εγγράφων μέσα από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη 
της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 
23 έως 29 του ν. 4727/2020.

γ) Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής 
κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος 
για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του θετικού ή 
αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις εκπαιδευτικούς, 
τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το δι-
οικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονά-
δων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να 
υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς / κηδε-
μόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους/τις ενή-
λικους μαθητές, από τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη 
του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του 
Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό 
και το λοιπό προσωπικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι που προσαρτάται στην παρούσα και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

4. Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου οι 
μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί τα μέλη του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθη-
τικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό 
προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δύνανται να επιλέξουν 
τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR 
test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια 
δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε 
με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή.

Η διεξαγωγή των διαγνωστικών αυτών ελέγχων γίνε-
ται κάθε σχολική εβδομάδα, τουλάχιστον άπαξ, εντός 
εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από τη Δευτέρα. Εάν ο 
διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητι-
κός, τότε συντάσσεται χειρόγραφη βεβαίωση αρνητικού 
αποτελέσματος και υπογράφεται από τους γονείς/κηδε-
μόνες των ανηλίκων μαθητών/τριών, από τους ενήλικους 
μαθητές, από τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητι-
κού Προσωπικού(Ε.Β.Π.), του διοικητικού και του λοιπού 
προσωπικού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συμπληρώνοντας τα ίδια 
στοιχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ 
που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της.

Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) εί-
ναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.. 
Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι 
αρνητικός, τότε ο/η μαθητής/τρια επιδεικνύει στον εκ-
παιδευτικό της πρώτης ώρας εντός της τάξης ή στον/στη 
Διευθυντή/ντρια ή Υποδιευθυντή/τρια ή Προϊστάμενο/
νη τη σχετική βεβαίωση και τη φέρει μαζί του καθ’ όλη τη 
διάρκεια της σχολικής εβδομάδας. Ομοίως, οι εκπαιδευ-
τικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π.), το 
διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονά-
δων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 

επιδεικνύουν, κατά την προσέλευσή τους, τη βεβαίωση 
αρνητικού αποτελέσματος, στον/στη Διευθυντή/τρια ή 
Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/νη της οικείας σχολι-
κής μονάδας και φέρουν την ισχύουσα βεβαίωση μαζί 
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής εβδομάδας.

Άρθρο 3
Μη επίδειξη σχολικής κάρτας
από τους μαθητές/τριες

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την 
σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, τότε 
δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύ-
νεται από τη σχολική μονάδα. Εάν ο/η μαθητής/τρια 
είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει 
διαμορφωθεί ανά τις σχολικές μονάδες για την αποφυγή 
περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις 
ότου οι γονείς / κηδεμόνες τον/την παραλάβουν τηρου-
μένων όλων των ισχυόντων μέτρων προστασίας. Κατά 
την άφιξη των γονέων / κηδεμόνων, επισημαίνονται 
η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα του διαγνωστικού 
ελέγχου νόσησης, ως μέτρο αντιμετώπισης της διασπο-
ράς της νόσου. Οι γονείς / κηδεμόνες ενημερώνονται 
από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της 
διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης 
κατά του κορωνοϊού COVID-19 τουλάχιστον μία (1) φορά 
την εβδομάδα για κάθε μαθητή/τρια προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαι-
δευτικής κοινότητας.

Άρθρο 4
Μη διενέργεια διαγνωστικού ελέγχου 
από εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), 
διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών 
μονάδων της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σε περίπτωση μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου 
από εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προ-
σωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 
(Ε.Β.Π.), διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών 
μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 5 
της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 26390/24.4.2021 κοινής 
απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, 
Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Ψηφιακής Δι-
ακυβέρνησης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και 
Επικρατείας (Β΄ 1686).

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για τους μαθητές/τριες με αναπηρία 
ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
των σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης 
και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
καθώς και για εκπαιδευτικούς

1. Για τους/τις μαθητές/τριες με αναπηρία ή και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολικές μο-
νάδες της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης όλων των 
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βαθμίδων, καθώς και εκείνους που φοιτούν σε σχολικές 
μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδια-
γνωστικός έλεγχος δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και 
διενεργείται εφόσον είναι συμβατός με τον βαθμό και 
το είδος της αναπηρίας ή και της ειδικής εκπαιδευτικής 
ανάγκης του/της μαθητή/τριας. Συστήνεται στους εκ-
παιδευτικούς της οικείας σχολικής μονάδας να ενημε-
ρώνουν τους γονείς / κηδεμόνες των μαθητών/τριών για 
τη διενέργεια του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με 
τον τρόπο που αναφέρεται στο άρθρο 2.

2. Για τους εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθη-
τικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) καθώς και το διοικητικό και 
λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων τόσο της Γενι-
κής Εκπαίδευσης όσο και αυτών της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος είναι 
υποχρεωτικός και διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 2.

3. Για τις ομάδες των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε 
αυτοδιαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, όπως 
αυτά περιγράφονται στην παρ. 2, εφαρμόζεται η παρ. 2 
του άρθρου 1.

Άρθρο 6
Σχολική κάρτα COVID-19 
για ανήλικους αιτούντες άσυλο

1. Ο/Η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/νη της σχο-
λικής μονάδας ή ο/η Συντονιστής/στρια Εκπαίδευσης 
Προσφύγων, με τους προσωπικούς του/της κωδικούς 
taxisnet, δύναται να εισέλθει στην πλατφόρμα self-
testing.gov.gr, κατόπιν προηγούμενης εξουσιοδότησης 
των γονέων/νομίμων κηδεμόνων, οι οποίοι την υποβάλ-
λουν άπαξ στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και με 
την οποία εξουσιοδοτούν τον/τη Διευθυντή/ντρια, Προ-
ϊστάμενο/νη του σχολείου ή τον/τη Συντονιστή/στρια 
Εκπαίδευσης να εισέλθει στην πλατφόρμα με τους προ-
σωπικούς κωδικούς του/της, προκειμένου να εκδώσει 
τη σχολική κάρτα COVID-19, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 2.

2. Το προσωπικό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτο-
ποίησης (Κ.Υ.Τ.) ή της Δομής Φιλοξενίας ή το προσωπικό 
των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μπορεί 
να συμπληρώνει και να υπογράφει χειρόγραφα τη βεβαί-
ωση για τους/τις ως άνω μαθητές/τριες ασυνόδευτους/
ες ανηλίκους/ες αιτούντες άσυλο σύμφωνα με το υπό-
δειγμα του Παραρτήματος Ι και με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 2. Όπου στο ως άνω Παράρτημα 
γίνεται μνεία στον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφά-
λισης (Α.Μ.Κ.Α.) εννοείται και ο Προσωρινός Αριθμός 
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), καθώς 
και ο Προσωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομι-
κής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). Ο αυτοδια-
γνωστικός έλεγχος του άρθρου 2 διενεργείται ενώπιον 
του προσωπικού των ανωτέρω δομών, σύμφωνα με τις 
οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Άρθρο 7
Ζητήματα προστασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα

1. Για τους σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 2 η ανώ-
νυμη εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την 

επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο 
«ΗΔΙΚΑ ΑΕ» ενεργεί υπό την ιδιότητα του Υπευθύνου 
Επεξεργασίας σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για 
την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
27ης Απριλίου 2016 (L 119), Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019 
(Α΄ 137). Η ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού Δημοσίου 
με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ΕΔΥΤΕ 
ΑΕ» ορίζεται ως Εκτελούσα την επεξεργασία, υπό τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Αμφότεροι 
οφείλουν να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που απορ-
ρέουν από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δε-
δομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, καθώς και 
τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Η επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων από την ΕΔΥΤΕ ΑΕ διέπεται 
από Μνημόνιο Συνεργασίας που καταρτίζεται μεταξύ 
της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της ΕΔΥΤΕ ΑΕ, σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ.. Κατά την επεξεργασία των 
δεδομένων λαμβάνονται τα απαραίτητα τεχνικά και ορ-
γανωτικά μέτρα για την ασφάλεια αυτών και τα οποία 
αναφέρονται αναλυτικά στο Μνημόνιο που θα συναφθεί 
κατά τα ανωτέρω.

2. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία 
τυγχάνουν επεξεργασίας περιορίζονται στα απολύτως 
απαραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις 
της παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας επί τη βάσει 
της οποίας εκδίδεται και αφορούν στις ακόλουθες κατη-
γορίες υποκειμένων: Α) γονείς / κηδεμόνες των ανήλικων 
μαθητών/τριών, Β) ανήλικους μαθητές/τριες, Γ) ενήλικοι 
μαθητές/τριες, Δ) εκπαιδευτικούς, μέλη του Ειδικού Εκ-
παιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοη-
θητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), του διοικητικού και του 
λοιπού προσωπικού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Τα προσωπικά δεδομένα που θα υποβληθούν σε 
επεξεργασία είναι τα ακόλουθα:

Ως προς την κατηγορία Α των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημερο-
μηνία γέννησης.

Ως προς την κατηγορία Β των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημε-
ρομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυ-
τοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Γ των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημε-
ρομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυτο-
διαγνωστικού ελέγχου ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνωστικού 
ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

Ως προς την κατηγορία Δ των υποκειμένων: α) ονομα-
τεπώνυμο, β) όνομα πατρός, γ) όνομα μητρός, δ) ημε-
ρομηνία γέννησης, ε) αριθμός μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), στ) ημερομηνία διεξαγωγής αυ-
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τοδιαγνωστικού ελέγχου, ζ) αποτέλεσμα αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου, η) ημερομηνία δήλωσης.

4. Το σύνολο των δεδομένων που καταχωρίζεται στην 
πλατφόρμα self-testing.gov.gr διαγράφεται οριστικά 
μετά την πάροδο επτά (7) ημερών από την καταχώριση.

5. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων είναι η υποχρεωτική καταχώριση και ηλεκτρονική 
διαχείριση των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής 
δοκιμασίας ελέγχου της νόσησης των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών από κορωνοϊό COVID-19 (αυτοδιαγνωστι-
κός έλεγχος), όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
2 του ν. 4790/2021 (Α΄ 48) και σύμφωνα με τα άρθρα 46 
και 96 του ν. 4790/2021 και το άρθρο 27 του ν. 4792/2021.

Άρθρο 8
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργείται η 
υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ 22437/9.4.2021 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου και 
Επικρατείας (Β΄ 1440). 

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Μαΐου 2021

Οι Υπουργοί 

  Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Παιδείας και Θρησκευμάτων Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων Υγείας Εσωτερικών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου Επικρατείας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 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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