
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35463 
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/

4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικο-

νομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστα-

σίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πο-

λιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδο-

μών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτι-

κής Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και 

άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 

της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19” (Β’ 2168). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων εικοστού έκτου και τεσσαρακοστού 

τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περι-
εχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των 
συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομι-
κή κανονικότητα» (Α’ 90), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 
2 του ν. 4690/2020 (Α’ 105),

β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυ-
γής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),

γ. της παρ. 3 του άρθρου ένατου και της παρ. 4 του 
άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νο-
μοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμε-
τώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64) που κυρώθηκε με το άρθρο 
3 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

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

στ. 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),

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

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

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

ι. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολι-
τισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4),

ια. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180),

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

ιγ. του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

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

ιε. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051),

ιστ. της υπ’ αρ. 6631/Υ1/20.7.2019 κοινής απόφασης 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη» (Β΄ 3009),

ιζ. της υπ’ αρ. 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053),

ιη. της υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/410721/8291/29.7.2019 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Ελευθέριο 
Αυγενάκη» (Β’ 3099),

ιθ. της υπ’ αρ. ΔΝΣα’/οικ.59172/7775/ΦΝ 459/19.7.2019 
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
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στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη 
Κεφαλογιάννη» (Β’ 3058).

2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.27815/3.5.2020 κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Με-
ταφορών «Κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικρά-
τειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 1647).

3. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/10.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών «Κα-
νόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1780).

4. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδο-
μών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε 
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους 
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικρά-
τειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 1869).

5. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.32009/23.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 1988).

6. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.33465/31.5.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 
Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υπο-
δομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 2087).

7. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και 
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Κα-
νόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 

δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης 
κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2168).

8. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.35120/6.6.2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προ-
στασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών 
«Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, 
Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής “Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους 
συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19” 
(Β’ 2168)» (Β’ 2211).

9. Τις από 4.5.2020, 13.5.2020, 16.5.2020, 20.5.2020, 
25.5.2020, 27.5.2020, 28.5.2020, 29.5.2020, 2.6.2020 και 
5.6.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας 
Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

10. Την ανάγκη προσθήκης αρχών ελέγχου και θέ-
σπισης αποτελεσματικότερης διαδικασίας επιβολής 
κυρώσεων κατά τη λήψη μέτρων τήρησης αποστάσε-
ων, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από 
τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά 
την περίοδο επανόδου στην κοινωνική και οικονομική 
κανονικότητα.

11. Την υπ’ αρ. Β3/οικ.35453/9.6.2020 βεβαίωση της 
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η 
έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζου-
με:

Άρθρο 1
Την αντικατάσταση του άρθρου 21 της υπ’ αρ. Δ1α/

ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2168), ως εξής:

«Άρθρο 21
Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής 

της παρούσας για τη διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση 
των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων 
διοικητικών κυρώσεων είναι, το Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ 
α’ και β’ βαθμού, οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική 
Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης 
τους, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Κα-
ταναλωτή, καθώς και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) 
του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

β) Όργανα ελέγχου αποτελούν οι επιθεωρητές του 
Σ.ΕΠ.Ε., τα αρμόδια υγειονομικά όργανα των Υγειονο-
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μικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα αρμόδια 
όργανα των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερεια-
κών Ενοτήτων, το ένστολο προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, 
το ένστολο προσωπικό των Λιμενικών Αρχών, οι ελεγκτές 
της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Κατα-
ναλωτή, καθώς και οι επιθεωρητές-ελεγκτές της Εθνικής 
Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.).

2. Τα ανωτέρω όργανα ελέγχου διενεργούν τακτικούς 
ελέγχους, έκτακτους ελέγχους και ελέγχους κατόπιν κα-
ταγγελίας, ενημερώνουν εγγράφως την προϊσταμένη 
τους υπηρεσία ή αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγχων. 
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και επιδεικνύουν 
υποχρεωτικώς την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο 
έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.

3. Οι αρμόδιες αρχές της περ. (α) της παρ. 1 που 
επιβάλλουν πρόστιμα σε επιχειρήσεις υποχρεούνται 
να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Επενδύσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
kiroseis_gge@mnec.gr, τα στοιχεία αποστολής των σχε-
τικών κυρώσεων σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, μετά από 
την έκδοση της σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας ή Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρ-
θρου 22.».

Άρθρο 2
Την αντικατάσταση του άρθρου 22 της υπ’ αρ. Δ1α/

ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας 
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2168), ως εξής:

«Άρθρο 22
Διαδικασίες ελέγχων-πιστοποίηση παραβάσεων
1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 21 μέσω των οικείων 

οργάνων ελέγχου διενεργούν ελέγχους για την τήρηση 
της παρούσας και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετι-
κών παραβάσεων και στην επιβολή των προβλεπομένων 
κυρώσεων (διοικητικό πρόστιμο και αναστολή λειτουρ-
γίας, όπου προβλέπεται).

2. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της 
ελεγκτικής δράσης των αρμόδιων αρχών, κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρούσα και στους οικείους οργανισμούς 
λειτουργίας τους και αναλόγως των αρμοδιοτήτων τους.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συ-
ντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής 
Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας (Παράρτημα 

Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρού-
σας), εφόσον συντρέχει περίπτωση κατά το άρθρο 3. 
Αν η παράβαση αφορά σε κατάστημα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή οργανισμό/φορέα, σε 
περίπτωση άρνησης παραλαβής, η επιδιδόμενη πράξη 
θυροκολλάται στον χώρο όπου διαπιστώθηκε η πα-
ράβαση με την παρουσία δυο (2) εκ των οικείων ελε-
γκτικών οργάνων. Για την άρνηση παραλαβής και τη 
θυροκόλληση γίνεται σχετική ενυπόγραφη και χρονο-
λογημένη μνεία στα αντίτυπα της επιδιδόμενης πράξης. 
Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστο-
λής Λειτουργίας, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει 
εγγράφως τις αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας ή της Αρχής στην οποία ανήκει το όργανο 
το οποίο διαπίστωσε την παράβαση. Η υποβολή αντιρ-
ρήσεων πραγματοποιείται μόνον ηλεκτρονικά στη 
σχετική διεύθυνση που αναγράφεται υποχρεωτικά στο 
έντυπο της Πράξης Επιβολής Προστίμου και Αναστολής 
Λειτουργίας. Με εξαίρεση τις υπηρεσίες του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), όπου εκδίδεται αιτιο-
λογημένη απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
επί των αντιρρήσεων εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, 
στις υπόλοιπες Αρχές της παρ. 1 του άρθρου 21, με από-
φαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας ή της Αρχής, 
συγκροτείται τριμελής επιτροπή, η οποία εξετάζει εντός 
δύο (2) εργάσιμων ημερών τις αντιρρήσεις και με αιτιο-
λογημένη αναφορά για τα συγκεκριμένα περιστατικά και 
στοιχεία, τις αποδέχεται ή τις απορρίπτει. Αν οι υποβλη-
θείσες αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνονται οι ήδη 
επιβληθείσες διοικητικές πράξεις (διοικητικό πρόστιμο 
και αναστολή λειτουργίας, όπου προβλέπεται) από τον 
Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής, ο οποίος εκδίδει 
σχετική απόφαση. Η προθεσμία υποβολής καθώς και η 
υποβολή αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν την εκτέλεση 
του μέτρου αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης/
οργανισμού/φορέα, το οποίο επιβάλλεται παραχρήμα 
με τη διαπίστωση της παράβασης από τις αρμόδιες 
ελεγκτικές Αρχές.».

Άρθρο 3
Την αντικατάσταση του Παραρτήματος Ι της υπ’ 

αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.34781/4.6.2020 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφο-
ρών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 2168), 
ως εξής:

user
Highlight
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ  

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ  

Υφυπουργός
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ  

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

Υφυπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ  

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ  

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ  

Υφυπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ  

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

Υφυπουργός
Υποδομών και Μεταφορών
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ  

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ    
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*02022170906200008*

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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