
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/591722/12422 
Τροποποίηση της αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/

ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοι-

νής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός αντιτίμου 

επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, 

ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων - Απαλ-

λαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» 

(ΦΕΚ 2666/Β’/1.7.2019), ως προς τα άρθρα 2 και 3.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 736/1977 «Περί Οργανισμού Τα-

μείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων» (ΦΕΚ 
316/Α’/15-10-1977).

2. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία 
των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρο-
νομιάς», άρθρο 46 παρ. 3 (ΦΕΚ 153/Α’/28-6-2002), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξε-
ων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010).

4. Το ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α’/07-08-2019) «Επιτελικό 
κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης».

5. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», άρθρο 90 
(ΦΕΚ 98/Α’/22-4-2005).

6. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανά-
πτυξης και Τουρισμού», άρθρο 1 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (ΦΕΚ 181/Α’/23-11-2017).

8. Το π.δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α’/22-1-2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/Α’/9-7-2019).

10. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητι-
κών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/Α’/17-7-2019).

11. Την Υ 340/18-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτή-
των στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακά-
κη» (ΦΕΚ 3051/Β’/26-7-2019).

12. Την με αρ. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΥΠΟΥΡΓΟΣ/397848/12/
22-7-2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Με-
τακλητού Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού στο Υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ/
26-7-2019).

13. Την υπουργική απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/
ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 «Καθορι-
σμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμένων αρχαιολογι-
κών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων και μουσείων 
- Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής αντιτίμου» 
(ΦΕΚ 2666/Β’/1.7.2019),

14. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΥ/587024/36315/
30-10-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του ΥΠ.ΠΟ.Α.

15. Την κατά πλειοψηφία ομόφωνη γνωμοδότηση του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώ-
θηκε στην αρ. 37/22.10.2019 πράξη του.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕΕΠ/ΤΑΜΣ/ 
346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινή υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης οργανωμέ-
νων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, μνημείων 
και μουσείων - Απαλλαγή από την υποχρέωση καταβο-
λής αντιτίμου» (ΦΕΚ 2666/Β’/1.7.2019), ως εξής:

1. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καθορίζεται μειωμένο αντίτιμο για τα μεμονωμένα 

εισιτήρια, ύψους 50% περίπου του εκάστοτε κανονικού 
αντιτίμου, το οποίο, κατά το διάστημα από 1η Απριλί-
ου έως 31η Οκτωβρίου, δικαιούνται να καταβάλλουν 
οι κάτωθι:

α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας 6 έως 25 ετών των εκτός 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του δι-
αβατηρίου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της 
χώρας προέλευσης,
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β) οι Έλληνες πολίτες και οι πολίτες των λοιπών κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου άνω των 65 ετών, με την επίδειξη 
της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου 
τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας 
προέλευσης,

γ) οι συνοδοί γονείς στις εκπαιδευτικές επισκέψεις των 
σχολείων της Α’ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομι-
κού Χώρου,

δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί στις εκπαιδευτικές επισκέ-
ψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ βάθμιας 
και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης των εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης χωρών.

2. Κατά το διάστημα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρ-
τίου, το μειωμένο αντίτιμο των μεμονωμένων εισιτηρίων 
της παρ. 1 του παρόντος άρθρου ισχύει για όλους τους 
επισκέπτες».

2. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η είσοδος στους οργανωμένους αρχαιολογικούς 

χώρους, τους ιστορικούς τόπους, τα μνημεία και τα μου-
σεία τα οποία ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, είναι ελεύθερη 
για όλους τους επισκέπτες, χωρίς την καταβολή αντιτί-
μου, στις εξής ημερομηνίες:

• 6η Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη),
• 18η Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων),
• 18η Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων),
•  τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Διήμερο 

Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς),
• 28η Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή) και
•  πρώτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 

31η Μαρτίου.
2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής 

αντιτίμου επίσκεψης οι κάτωθι:
α) τα παιδιά και οι νέοι ηλικίας έως 25 ετών των κρα-

τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επίδειξη της 
αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους 
για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας προέ-
λευσης,

β) τα παιδιά ηλικίας έως 5 ετών των εκτός της Ευρω-
παϊκής Ένωσης χωρών, με την επίδειξη του διαβατηρί-
ου τους για την επιβεβαίωση της ηλικίας και της χώρας 
προέλευσης,

γ) οι άνω των 25 ετών εκπαιδευόμενοι σε σχολεία της 
Β’ βάθμιας εκπαίδευσης (εσπερινά σχολεία, Σχολεία Δεύ-
τερης Ευκαιρίας, ΕΠΑ.Λ) και σε επαγγελματικές σχολές 
(ΕΠΑ.Σ. Ο.Α.Ε.Δ.) των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, με 
την επίδειξη βεβαίωσης φοίτησης, στην οποία θα ανα-
γράφεται η διάρκειά της,

δ) οι συνοδοί εκπαιδευτικοί κατά τις εκπαιδευτικές επι-
σκέψεις σχολείων και ιδρυμάτων της Α’ βάθμιας, Β’ βάθ-
μιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης των κρατών-μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου,

ε) οι συμμετέχοντες στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλλη-
λεγγύης (Κ.Ε.Α.) και τα εξαρτώμενα από αυτούς άτομα, 
με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και 

βεβαίωσης δικαιούχου ελεύθερης εισόδου λόγω συμ-
μετοχής στο πρόγραμμα Κ.Ε.Α., για την αναγραφόμενη 
περίοδο συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς και 
έγκυρου εγγράφου, το οποίο πιστοποιεί τα εξαρτώμενα 
από αυτούς άτομα,

στ) οι κάτοχοι κάρτας ανεργίας της ημεδαπής, με την 
επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και έγκυρης 
βεβαίωσης ανεργίας ή πρόσφατης ανανέωσης αυτής,

ζ) τα άτομα με αναπηρία και ένας συνοδός αυτών (ο 
τελευταίος εφόσον οι εν λόγω ανάπηροι έχουν αναπηρία 
άνω του 80%), ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης, με την 
επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του δια-
βατηρίου τους και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. 
(απόφασης Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.) 
για τους κατοίκους της ημεδαπής ή ανάλογου πιστοποι-
ητικού από αντίστοιχο αρμόδιο φορέα της αλλοδαπής,

η) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών της ημεδαπής 
μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων 
ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδει-
ξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού 
πολυτεκνικής ιδιότητας της Ανώτατης Συνομοσπονδίας 
Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.), σε ισχύ, καθώς και Πι-
στοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέντρου 
Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),

θ) οι γονείς τρίτεκνων οικογενειών της ημεδαπής μέ-
χρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων ή 
ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδειξη 
της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, κα-
θώς και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης 
Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),

ι) οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών της ημεδαπής 
μέχρι συμπλήρωσης του 25ου έτους ηλικίας των τέκνων 
ή ανεξαρτήτως ηλικίας αν έχουν αναπηρία, με την επίδει-
ξη της αστυνομικής τους ταυτότητας και πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο, σε ισχύ, καθώς 
και Πιστοποιητικού Αναπηρίας Ε.Φ.Κ.Α. (απόφασης Κέ-
ντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας - ΚΕ.Π.Α.),

ια) οι πρόσφυγες, με την επίδειξη Δελτίου Αιτούντος 
Διεθνούς Προστασίας ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Σύμβα-
σης της 28ης Ιουλίου 1951 (διαβατήριο αναγνωρισμέ-
νου πρόσφυγα) ή Ταξιδιωτικού Εγγράφου Αλλοδαπού 
(διαβατήριο αναγνωρισμένου δικαιούχου επικουρικής 
προστασίας) ή Άδειας Διαμονής,

ιβ) οι υπηρετούντες τη στρατιωτική τους θητεία, με 
επίδειξη Δελτίου Ταυτότητας Οπλίτη, σε ισχύ,

ιγ) οι Έλληνες Ολυμπιονίκες, με την επίδειξη της αστυ-
νομικής τους ταυτότητας και κάρτας μέλους του Συλλό-
γου Ελλήνων Ολυμπιονικών,

ιδ) οι επίσημοι φιλοξενούμενοι του Ελληνικού Δημο-
σίου κατόπιν αιτήματος του κατά περίπτωση αρμόδιου 
Υπουργείου (Δ/νση/Γραφείο Εθιμοτυπίας), μετά από 
έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολι-
τιστικής Κληρονομιάς,

ιε) οι κάτοχοι κάρτας μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου 
Μουσείων (ICOM) και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνη-
μείων και Τοποθεσιών (ICOMOS), με την επίδειξη της 
αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους 
και της κάρτας μέλους ICOM/ICOMOS, σε ισχύ,
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ιστ) τα μέλη Εταιρειών και Συλλόγων Φίλων Αρχαιο-
λογικών Χώρων και Μουσείων, τα οποία ανήκουν στο 
Δημόσιο και διαχειρίζεται το ΥΠ.ΠΟ.Α., με την επίδειξη 
της σχετικής κάρτας μέλους, σε ισχύ,

ιζ) οι εν ενεργεία υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό-
ρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης 
και του Μουσείου Κανελλοπούλου, με την επίδειξη της 
υπηρεσιακής τους ταυτότητας,

ιη) οι ειδικοί επιστήμονες στους οποίους χορηγείται 
άδεια με σκοπό τη φωτογράφιση, τη μελέτη, τη σχεδί-
αση ή τη δημοσίευση αρχαιοτήτων, με την επίδειξη της 
σχετικής άδειας,

ιθ) τα μέλη του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελ-
λάδος, με την επίδειξη κάρτας μέλους, σε ισχύ,

κ) οι ξεναγοί της ημεδαπής, με την επίδειξη της επαγ-
γελματικής τους ταυτότητας, 

κα) οι δημοσιογράφοι, με την επίδειξη δημοσιογραφι-
κής ταυτότητας, σε ισχύ,

κβ) οι κάτοχοι Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου, με την επί-
δειξη αυτού,

κγ) τα μέλη της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, 
με την επίδειξη θεωρημένης κάρτας μέλους.

3. Δικαιούνται να αποκτήσουν Δελτίο Ελεύθερης Ει-
σόδου τριετούς διάρκειας, με δικαίωμα ανανέωσης, 
το οποίο εκδίδεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
ΥΠ.ΠΟ.Α, οι κάτωθι:

α) τα εν ενεργεία μέλη των Κεντρικών Συμβουλίων και 
των Τοπικών Συμβουλίων Μνημείων του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού,

β) τα εν ενεργεία μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων 
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσε-
ων, του Μουσείου Ακρόπολης και του Μουσείου Κανελ-
λοπούλου,

γ) οι εν ενεργεία Διευθυντές και τα μέλη των Ξένων 
Αρχαιολογικών Σχολών στην Ελλάδα,

δ) οι συμβασιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό-
ρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και 
του Μουσείου Κανελλοπούλου. Η ανανέωση του Δελτίου 
Ελεύθερης Εισόδου είναι δυνατή εφόσον συνεχίζεται η 
επαγγελματική σχέση με το ΥΠ.ΠΟ.Α., το Τ.Α.Π., το Μου-
σείο Ακρόπολης και το Μουσείο Κανελλοπούλου,

ε) οι συνταξιούχοι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού, του Ταμείου Αρχαιολογικών Πό-
ρων και Απαλλοτριώσεων, του Μουσείου Ακρόπολης και 
του Μουσείου Κανελλοπούλου,

στ) οι υπηρετούντες στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου 
του Κράτους στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,

ζ) οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί λειτουργοί της Α’ βάθμι-
ας, Β’ βάθμιας και Γ’ βάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. 
Στην περίπτωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων 
καθηγητών, η ανανέωση του Δελτίου Ελεύθερης Εισόδου 
είναι δυνατή εφόσον ασκούν το εκπαιδευτικό λειτούρ-
γημα,

η) οι πτυχιούχοι Ιστορικών και Αρχαιολογικών Τμημά-
των των Φιλοσοφικών Σχολών, καθώς και των Σχολών 
Αρχιτεκτονικής, των Σχολών Καλών Τεχνών, των Σχολών 
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, συμπερι-
λαμβανομένων και των Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτή-
των και Έργων Τέχνης, της ημεδαπής ή ισότιμων Σχολών 
των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι κάτοχοι 
μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των σχολών 
αυτών,

θ) οι πτυχιούχοι Μουσειακών Σπουδών και Σχολών 
και Τμημάτων Πολιτιστικής Διαχείρισης των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμων 
Σχολών των κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και οι 
κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων των 
σχολών αυτών,

ι) οι φοιτούντες και απόφοιτοι του Προπαρασκευ-
αστικού και Επαγγελματικού Σχολείου Καλών Τεχνών 
Πανόρμου Τήνου,

ια) οι υπηρετούντες αστυνομικοί στο Τμήμα Πολιτι-
στικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων των Διευθύνσεων 
Ασφάλειας».

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΑΜΕ-
ΕΠ/ΤΑΜΣ/346553/247338/5874/3323/27.6.2019 κοινή 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός αντιτίμου επίσκεψης 
οργανωμένων αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, 
μνημείων και μουσείων – Απαλλαγή από την υποχρέωση 
καταβολής αντιτίμου» (ΦΕΚ 2666/Β’/1.7.2019).

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευ-
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διάρκειά 
της είναι μέχρι τις 31/10/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2019

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός  Πολιτισμού
Οικονομικών  και Αθλητισμού

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
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*02039763110190004*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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