
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1016/14/62   
 Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγ-

χου διαπίστωσης των παραβάσεων των κατεπει-

γόντων μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς 

του κορωνοιου COVID 19, βεβαίωσης και είσπρα-

ξης των σχετικών προστίμων, της διάθεσης των 

εσόδων από τα επιβληθέντα πρόστιμα, καθώς 

και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την 

εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 

14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου «Κατεπεί-
γοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

2. Το ν.δ. 356/1974 «Περί Κωδικός Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

3. Το ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρι-
σης και Ελέγχου (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει 
(Α’ 143).

4. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

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

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

7. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μοσίας Τάξης και μετονομασία σε Υπουργείο Προστασίας 
του Πολίτη» (Α’ 159).

8. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α’ 148).

9. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α’ 180).

10. Την υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 

αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

11. Την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολί-
τη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς αντι-
μετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων 
Υπουργών (Β’ 1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε 
με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφα-
ση των ιδίων επίσης Υπουργών (Β’ 1168).

12. Την υπ’ αρ. ΓΔΟΥΕΣ/4/29 από 28-3-2020 εισήγηση 
του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσίας και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη, η οποία εκδόθηκε βάσει του 
άρθρου 24 παρ. 5 εδ. (ε) του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και 
από την οποία προκύπτει ότι δεν προκαλείται πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του προϋπολογισμού 
Εξόδων (Π/Υ) των ειδικών φορέων του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδιες αρχές και όργανα ελέγχου

1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμο-
γής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη 
διενέργεια ελέγχων, τη διαπίστωση των παραβάσεων 
και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυ-
ρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), 
οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η 
Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λι-
μενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, 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-
μικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, το ένστολο 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό 
της Δημοτικής Αστυνομίας, το ένστολο προσωπικό των 
Λιμενικών Αρχών, 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 
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τους Υπηρεσία ή Αρχή για τα αποτελέσματα των ελέγ-
χων, ενώ κατά τη διάρκεια των ελέγχων φέρουν και 
επιδεικνύουν την υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο 
έγγραφο αποδεικτικό της ιδιότητάς τους.

Άρθρο 2
Διαδικασίες ελέγχων - Πιστοποίηση παραβάσεων

1. Οι αρμόδιες Αρχές του άρθρου 1 μέσω των οικείων 
οργάνων ελέγχου διενεργούν ελέγχους για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του νομοθετικού και κανονιστικού 
πλαισίου των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19 και προβαίνουν στη βεβαίωση των σχετικών 
παραβάσεων.

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 διενεργούνται:

(α) Σε φυσικά πρόσωπα ή ομάδες προσώπων, στα οποία 
έχει επιβληθεί το μέτρο του προσωρινού περιορισμού, 
το οποίο υλοποιείται στον οριζόμενο κάθε φορά χώρο, 
ανάλογα με την απόφαση του αρμόδιου κάθε φορά ορ-
γάνου, προκειμένου να αποτραπεί η επαφή τους με τρίτα 
πρόσωπα, από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί 
μετάδοση της νόσου. Τα όργανα ελέγχου του Σ.ΕΠ.Ε. εξαι-
ρούνται από τη διενέργεια των ελέγχων αυτών.

(β) Σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επι-
χειρήσεις ή οργανισμούς/φορείς και γενικά σε χώρους 
συνάθροισης κοινού, στους οποίους έχει επιβληθεί το 
μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης της λειτουργίας 
τους με σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου προς 
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.

3. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται παράβαση, συ-
ντάσσεται από τα ελεγκτικά όργανα Πράξη Επιβολής 
Προστίμου, βάσει του υποδείγματος του Παραρτήματος 
που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της, στην οποία καταχωρούνται υποχρε-
ωτικά τα στοιχεία του παραβάτη, ο Α.Φ.Μ. και ο Αριθμός 
Αστυνομικής Ταυτότητας/Διαβατηρίου, περιγράφεται 
η διαπιστωθείσα παράβαση και αναγράφεται το ύψος 
του επιβαλλόμενου προστίμου κατά τα οριζόμενα στις 
διατάξεις των παρ. 3 και 5 του άρθρου εικοστού τρίτου 
της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α’ 64), όπως ισχύει. Αντίτυπο της πράξης αυτής επιδίδε-
ται στον παραβάτη επιτόπου. Αν η παράβαση αφορά σε 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ή επιχείρηση ή 
οργανισμό/φορέα, σε περίπτωση άρνησης παραλαβής, η 
επιδιδόμενη πράξη θυροκολλείται στον χώρο που διαπι-
στώθηκε η παράβαση με την παρουσία και σύμπραξη και 
δεύτερου οργάνου ελέγχου από τα αναφερόμενα στην 
περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας. Για την 
άρνηση παραλαβής και τη θυροκόλληση γίνεται σχετι-
κή ενυπόγραφη και χρονολογημένη μνεία στα αντίτυπα 
της επιδιδόμενης πράξης. Εντός προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών από την επίδοση της Πράξης Επιβολής Προστί-
μου, ο ελεγχόμενος δύναται να υποβάλει τις αντιρρή-
σεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής 
στην οποία ανήκει το όργανο το οποίο διαπίστωσε την 
παράβαση. Η υποβολή αντιρρήσεων πραγματοποιείται 

μόνον ηλεκτρονικά στη σχετική διεύθυνση που ανα-
γράφεται, υποχρεωτικά στο έντυπο της Πράξης Επιβο-
λής Προστίμου. Η απόφαση με την οποία εξετάζονται 
οι αντιρρήσεις πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη 
με αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά και στοιχεία. 
Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν οι προβληθείσες 
αντιρρήσεις απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό 
πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή Αρχής.

Άρθρο 3
Επιβολή προστίμων

1. Το πρόστιμο επιβάλλεται με αιτιολογημένη πρά-
ξη της αρμόδιας αρχής και ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες 
(5.000) ευρώ για κάθε παράβαση των μέτρων που προ-
βλέπονται στις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 
25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 42), 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου εικοστού 
τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχο-
μένου, όπως ισχύουν, με την επιφύλαξη της παρ. 7 του 
άρθρου πρώτου της υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.20036/22.3.2020 
κοινής απόφασης των Υπουργών Προστασίας του Πο-
λίτη, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής κυκλοφορίας των πολιτών προς αντι-
μετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού 
COVID-19» (Β’ 986), όπως συμπληρώθηκε με την υπ’ αρ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.20797/26.3.2020 κοινή απόφαση των ιδίων 
Υπουργών (Β’ 1040) και η ισχύς της οποίας παρατάθηκε 
με την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.22824/4.4.2020 κοινή απόφα-
ση των ιδίων επίσης Υπουργών (Β’ 1168).

2. Η παράβαση καταχωρείται στο ειδικό έντυπο, που 
τιτλοφορείται «ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ», ως το 
συνημμένο Παράρτημα το οποίο συμπληρώνεται εις 
τριπλούν από το όργανο ελέγχου. Ακολούθως, ένα (1) 
αντίγραφο επιδίδεται στον ελεγχόμενο, κατά τα ειδικώς 
οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2, ένα (1) αποστέλ-
λεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. κατοικίας του ελεγχόμενου 
μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρή-
σεων και ένα (1) παραμένει ως στέλεχος στην αρμόδια 
Αρχή, το οποίο αποτελεί τον νόμιμο τίτλο βεβαίωσης 
παράβασης.

3. Το ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται και διανέμε-
ται στα οικεία ελεγκτικά όργανα με μέριμνα και ευθύνη 
των διαλαμβανόμενων στο άρθρο 1 της παρούσας αρ-
μόδιων Αρχών.

4. Ο ελεγχόμενος υποχρεούται να αναφέρει στο όρ-
γανο ελέγχου τα απαραίτητα για τη βεβαίωση της πα-
ράβασης προσωπικά του στοιχεία ή στοιχεία της επι-
χείρησης, όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Φ.Μ., 
αρμόδια Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ. και αρμόδια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης, 
αντιστοίχως, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) ή Αριθ-
μό Διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας και να προσκομί-
σει στο πλαίσιο του ελέγχου, αν πρόκειται για κατάστημα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, την άδεια λειτουργίας του 
καταστήματος ή τη γνωστοποίηση λειτουργίας του ή 
οποιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο 
προκύπτει η επιφάνεια του. Σε περίπτωση που ο ελεγ-
χόμενος αρνηθεί να δώσει οποιοδήποτε από τα προανα-
φερθέντα στοιχεία, τότε το όργανο ελέγχου δύναται να 
ζητήσει άμεσα τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας.
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Άρθρο 4
Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων

1. Τα επιβαλλόμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης πρόστιμα εξοφλούνται εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή 
θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω 
ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, που εκδί-
δεται είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.
gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Δημόσιο ή αρμό-
διος φορέας επιβολής προστίμου) είτε από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε από τις Τράπεζες είτε 

από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. Τα πρόστιμα εντάσσονται ως 
δημόσια έσοδα (ν.δ. 356/1974) στον Αναλυτικό Λογαρια-
σμό Εσόδων (Α.Λ.Ε.) 1560989001 «Λοιπά πρόστιμα και 
χρηματικές ποινές».

2. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του 
προστίμου αποστέλλεται από τις αρμόδιες Αρχές, 
εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επί-
δοσης ή κοινοποίησης ή θυροκόλλησης της Πράξης 
Επιβολής Προστίμου, ο νόμιμος τίτλος στη Δ.Ο.Υ. κα-
τοικίας του παραβάτη προκειμένου να βεβαιωθεί, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 
«Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων  - Κ.Ε.Δ.Ε.» 
(Α’ 90).
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Α/Α:………………………… (2)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………….. (1)
ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ

Στοιχεία Ελεγχομένου: (3)

Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα Πατρός: Όνομα Μητρός:
Ημερομηνία Γέννησης: Τόπος Γέννησης:
Α.Δ.Τ. ή Διαβατήριο: Εκδ. Αρχή:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Δ/νση Κατοικίας: Πόλη:
T.K.:

Στοιχεία Επιχείρησης: (4)

Επωνυμία:
ΑΦΜ: ΔΟΥ:
Δ.νση: Πόλη:
T.K.:

1. Ο/Η ………………………………………………………………………………………………………… (5)

Έχοντας υπόψη:

την από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ. Α΄- 42),

την από 14-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 64),

την από 20-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. Α΄ - 68),

τις, κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών, εκδοθείσες αποφάσεις και λοιπές ισχύουσες διατάξεις, 

κατόπιν ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την …..../…..../…….., ημέρα ………… και ώρα …… στ…………………………επί 
της οδού ……..………..αρ………..  (6)

Επιβάλλουμε

στον ανωτέρω υπόχρεο, πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) , διότι κατελήφθη να 
....................................................................................................................................................................................................................................( )

κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14-03-2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 64) και του άρθρου εξηκοστού ένατου της από 20-03-
2020 Π.Ν.Π. (Α΄ 68).

Ο ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ ( ) Ο/Η ΒΕΒΑΙΩΣΑΣ ( )

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ (1 )

(7)
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

1. Αναγράφονται υποχρεωτικά:
- Τίτλος Υπηρεσίας (π.χ. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, Ελληνική Αστυνομία, Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής)
- Ηλεκτρονική Διεύθυνση Υπηρεσίας
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας.

Αριθμείται με α/α ανά τρία (3) αντίτυπα.

Συμπληρώνονται από το όργανο ελέγχου.

Συμπληρώνονται από το όργανο ελέγχου.

Συμπληρών ται ο βαθμός, το ονοματεπώνυμο και η Υπηρεσία του Οργάνου Ελέγχου.

Συμπληρώνονται, αντίστοιχα, η ημερομηνία, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος βεβαίωσης της παράβασης.

Περιγράφεται η διαπιστωθείσα παράβαση.

Υπογραφή (ολογράφως) του παραβάτη ή του νόμιμου εκπροσώπου/ υπεύθυνου της επιχείρησης/ Φορέα.

Υπογραφή (ολογράφως  του Οργάνου Ελέγχου που βεβαιώνει την παράβαση.

Συμπληρώνεται σε περίπτωση άρνησης παραλαβής της Πράξης Επιβολής Προστίμου.  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ

1. Το αντίτιμο του προστίμου μπορεί να καταβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή
θυροκόλλησης της Πράξης Επιβολής Προστίμου, μέσω ηλεκτρονικού παράβολου (e-παράβολο) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών
Συστημάτων, που εκδίδεται, είτε απευθείας από την ιστοσελίδα https://www.gsis.gr/e-paravolo (Φορέας Υπουργείο Υγείας), είτε από τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις Τράπεζες ή τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ.

2. Ο παραβάτης έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης ή κοινοποίησης ή
θυροκόλλησης, να υποβάλει τις έγγραφες αντιρρήσεις του στον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ή της Αρχής μόνο δια ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση : …….…………………............, η οποία αναγράφεται στο πεδίο (1).

3. Μετά την πάροδο της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων, το πρόστιμο οριστικοποιείται και αποστέλλεται στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ.
φορολογίας του ελεγχόμενου παραβάτη, όπου βεβαιώνεται.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 9 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών Προστασίας του Πολίτη Υγείας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ    
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*02012750904200008*

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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