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κοινωνικές εκδηλώσεις και ειδικοί κανόνες λει-

τουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-

ροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφε-

ρειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. 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 κανονι-
κότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του 
ν. 4690/2020 (Α’ 104),

β. 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),

γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατε-
πείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού 
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76),

δ. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (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. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168),

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

θ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α’ 4),

ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180),

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

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

ιγ. της υπό στοιχεία Υ 44/5.8.2020 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3299).

2. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50678/10.8.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Ειδικοί 
κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος σε συγκεκριμένες περιφέρειες, περιφερειακές 
ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3361).

3. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 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, Υποδομών 
και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προ-
στασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες 
και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο 
της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3165), όπως τροποποιήθηκε 
με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50361/7.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας 
και Εσωτερικών (Β’ 3331).

4. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και 
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Νησιωτικής Πολιτικής «Εφαρμογή του μέτρου της υποχρε-
ωτικής χρήσης μάσκας, προς περιορισμό της διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3330), όπως εκάστοτε ισχύει.

5. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Αναστολή πραγματοποίησης πολιτι-
στικών, ψυχαγωγικών και συναφών εκδηλώσεων με την 
παρουσία ορθίων θεατών ή συμμετεχόντων» (Β’ 3364).

6. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της 
προσωρινής απαγόρευσης πανηγύρεων και άλλων αντί-
στοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων, στο σύνολο 
της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 1.8.2020 
έως και 31.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3159).

7. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγεί-
ας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Επιβο-
λή των μέτρων της προσωρινής αναστολής λειτουργίας 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης 
κοινού, της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας, καθώς και 
ειδικότερων μέτρων στον Δήμο Πόρου της Περιφερει-
ακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής για το 
χρονικό διάστημα από 7.8.2020 έως και 17.8.2020, προς 
περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» 
(Β’ 3326), όπως τροποποιήθηκε και η ισχύς αυτής παρα-
τάθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.51220/13.8.2020 
κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’ 3398) και όπως 
εκάστοτε ισχύει.

8. Την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
και Εσωτερικών «Επιβολή των μέτρων της προσωρινής 
αναστολής λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων και 
άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, της υποχρεωτικής 
χρήσης μάσκας, καθώς και ειδικότερων μέτρων στην 
Τοπική Κοινότητα Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας για το χρονικό διάστημα από 10.8.2020 έως και 
20.8.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19» (Β’ 3345), όπως εκάστοτε ισχύει.

9. Την από 13.8.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτρο-
πής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19.

10. Την ανάγκη θέσπισης ανωτάτου ορίου συμμετεχό-
ντων σε συναθροίσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις, καθώς 
και ειδικών κανόνων λειτουργίας σε καταστήματα υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρει-
ες, Περιφερειακές Ενότητες και Δήμους της Χώρας, για 
επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών δεδομένων.

11. Την υπό στοιχεία Β1,Β2/οικ.51359/14.8.2020 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
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων δημοσίων ή 
κοινωνικών εκδηλώσεων

1. Εντός των ορίων: α) των Περιφερειών Αττικής, Κρή-
της και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) των Πε-
ριφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λά-
ρισας και Κέρκυρας και γ) των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, 
Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου, 
Κω τίθεται ανώτατο όριο πενήντα (50) συμμετεχόντων 
σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανε-
ξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή 
δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπε-
ριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, 
κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές 
δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων. Στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν 
τεθεί με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 
(Β’ 3165), Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 (Β’ 3330) και Δ1α/
Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 (Β’ 3364) κοινές υπουργικές απο-
φάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και όσοι τίθενται 
με το άρθρο δεύτερο της παρούσας. Η υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.48595/31.7.2020 (Β’ 3159) κοινή υπουργική 
απόφαση δεν θίγεται από την εφαρμογή της παρούσας.

2. Η παρ. 1 δεν καταλαμβάνει: α) τη λειτουργία κα-
ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος της παρ. 1 
του άρθρου δεύτερου της παρούσας, β) τις εκδηλώσεις 
ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις 
θεάτρου, χορού και μουσικής) και γ) τις υπηρεσίες προ-
βολής κινηματογραφικών ταινιών. Στις περιπτώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κανόνες που έχουν 
τεθεί με τις υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 
(Β’ 3165), Δ1α/Γ.Π.οικ.50176/6.8.2020 (Β’ 3330) και Δ1α/
Γ.Π.οικ.50886/11.8.2020 (Β’ 3364) κοινές υπουργικές απο-
φάσεις, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και όσοι τίθενται 
με το άρθρο δεύτερο της παρούσας.

3. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις: α) Στα φυσικά 
πρόσωπα που παρακολουθούν εκδηλώσεις της παρ. 1 ή 
συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για 
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας 
αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ. 
β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν εκδηλώσεις της 
παρ. 1 επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδι-
ας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο 
τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παρά-
βαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ 
και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολο-
γιακές ημέρες. γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων 
που διοργανώνουν εκδηλώσεις της παρ. 1 επιβάλλεται, 
με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την 
πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων 
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(3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό 
πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Άρθρο δεύτερο
Ειδικοί κανόνες λειτουργίας καταστημάτων 
υγειονομικού ενδιαφέροντος

1. Η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού εν-
διαφέροντος που βρίσκονται εντός των ορίων: α) των 
Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης, β) των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλο-
νίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και γ) των Δή-
μων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, 
Αντιπάρου, Ζακύνθου, Κω, απαγορεύεται από τις 12.00 τα 
μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας. Η απα-
γόρευση καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών 
εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης/ΚΑΔ 56.10, 
παροχής ποτών/ΚΑΔ 56.30 και τροφοδοσίας για εκδηλώ-
σεις (catering)/ΚΑΔ 56.21 συμπεριλαμβανομένων και των 
οκταψήφιων αριθμών αυτών, καθώς και εκμετάλλευσης 
κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συ-
ναφών)/ΚΑΔ 93.29.11.03 και διοργάνωσης ψυχαγωγικών 
εκδηλώσεων (γάμων και συναφών)/ΚΑΔ 93.29.19.01. Οι 
δραστηριότητες του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπο-
νται εντός των ορίων των Περιφερειών, Περιφερειακών 
Ενοτήτων και Δήμων του πρώτου εδαφίου και κατά το 
εκεί προσδιοριζόμενο χρονικό διάστημα, μόνο κατά το 
σκέλος που αφορά σε διανομή προϊόντων (delivery) και 
παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take 
away), τηρουμένης της απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου 
μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παρο-
χής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος.

2. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της παρ. 1 
επιβάλλεται: (α) Στην πρώτη παράβαση, διοικητικό πρό-
στιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και αναστολή λει-
τουργίας για τρεις (3) ημέρες και (β) στη δεύτερη παρά-
βαση, εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας, αναστολή 
λειτουργίας για είκοσι (20) ημέρες.

3. Οι υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50420/7.8.2020 (Β’ 3326) 
και Δ1α/Γ.Π.οικ.50669/10.8.2020 (Β’ 3345) κοινές υπουρ-
γικές αποφάσεις δεν θίγονται από την εφαρμογή της 
παρούσας, εξαιρουμένου του χρόνου απαγόρευσης της 
λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, ως προς τον οποίο από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας ισχύει η παρ. 1.

Άρθρο τρίτο
Αρμόδιες αρχές και διαδικασίες ελέγχου και 
επιβολής κυρώσεων

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυ-
ρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση 
των παραβάσεων της παρούσας, την επιβολή, βεβαίωση 
και είσπραξη προστίμων, τη γνωστοποίηση κυρώσεων, 
καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοι-
νού εφαρμόζονται τα άρθρα 24 έως 29 της υπό στοιχεία 
Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 (Β’ 3165) κοινής υπουργικής 
απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο τέταρτο
Ισχύς

1. Η παρούσα ισχύει για το χρονικό διάστημα από τη 
Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2020 και ώρα 7.00 π.μ. έως και 
τη Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020.

2. Η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.50678/10.8.2020 κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Ειδικοί 
κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδια-
φέροντος σε συγκεκριμένες Περιφέρειες, Περιφερειακές 
Ενότητες και Δήμους της Χώρας» (Β’ 3361) διατηρείται 
σε ισχύ έως την Κυριακή, 16 Αυγούστου 2020.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 14 Αυγούστου 2020

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Ανάπτυξης 
Υπουργός Οικονομικών  και Επενδύσεων
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

 Εργασίας και 
Προστασίας του Πολίτη Κοινωνικών Υποθέσεων
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ   
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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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