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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
28 Ιουλίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002
Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μη ιατρικής μάσκας σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, χώρους
γραφείων και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
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 «Περαιτέρω
μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο
στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104),
β. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42),
όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 46),
γ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από
14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού
της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (A’ 64), όπως
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 Οικονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192),
στ. του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159),
ζ. του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168),
η. του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148),
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θ. του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (Α’ 4),
ι. του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α΄ 180),
ια. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121),
ιβ. της υπ’ αρ. 340/18.7.2019 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών,
Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 3051).
2. Την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 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’ 3099).
3. Την από 28.7.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
4. Την ανάγκη λήψης μέτρου υποχρεωτικής χρήσης μη
ιατρικής μάσκας, προκειμένου να προστατευθεί η δημόσια υγεία από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, λαμβανομένων υπόψη των επιδημιολογικών
δεδομένων.
5. Την υπ’ αρ. Β1,Β2/οικ.48001/28.7.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία η έκδοση
της παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Υποχρέωση χρήσης μάσκας
1. Σε εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών, χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών
ή ιδιωτικών επιχειρήσεων) και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης μη
ιατρικής μάσκας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
COVID-19, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:
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ȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ȾȰȴ
ȶʃʏɲʍɻʐʋʉʖʌɹʘʍɻʎ
Ͳȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɸʅɻ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.19
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʙʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆ,ʋɸʌɿʔɸʌɸɿɲʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
ʐʋʉʄʉɶɿʍʏʙʆʃɲɿʄʉɶɿʍʅɿʃʉʑʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.41
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʏɻʄɸʋɿʃʉɿʆʘʆɿɲʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.42
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑɼʖʉʐʃɲɿ
ɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.43
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉ
ʃʄʘʍʏʉʒʔɲʆʏʉʐʌɶɿʃʙʆʋʌʉʁʊʆʏʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ
/47.51
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʍɿɷɻʌɿʃʙʆ,ʖʌʘʅɳʏʘʆ
ʃɲɿʏɺɲʅɿʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.52
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʖɲʄɿʙʆ,ʃɿʄɿʅɿʙʆʃɲɿ
Ͳ ɉʋʉʖʌɸʘʏɿʃɼ ʖʌɼʍɻ ʅɻ ɿɲʏʌɿʃɼʎ ʅɳʍʃɲʎ ʋʌʉʍʏɲʍʀɲʎ ɶɿɲ ʏʉ
ɸʋɸʆɷʑʍɸʘʆɷɲʋɹɷʉʐʃɲɿʏʉʀʖʉʐʍɸ
ʋʌʉʍʘʋɿʃʊʃɲɿʏʉʃʉɿʆʊ/ʋɸʄɳʏɸʎ.
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.53

Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɻʄɸʃʏʌɿʃʙʆʉɿʃɿɲʃʙʆ
ʍʐʍʃɸʐʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.54
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʋʀʋʄʘʆ,ʔʘʏɿʍʏɿʃʙʆ
ʃɲɿɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.59
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɴɿɴʄʀʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.61
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʔɻʅɸʌʀɷʘʆʃɲɿ
ɶʌɲʔɿʃɼʎʑʄɻʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.62
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸɶɶʌɲʔʙʆʅʉʐʍɿʃɼʎ
ʃɲɿɸɿʃʊʆɲʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.63
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɲɽʄɻʏɿʃʉʑ
ɸʇʉʋʄɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.64
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɳɽɸ
ɸʀɷʉʐʎʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.65
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Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉɸʆɷʐʅɳʏʘʆʍɸ
ɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.71
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʐʋʉɷɻʅɳʏʘʆʃɲɿ
ɷɸʌʅɳʏɿʆʘʆɸɿɷʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.72
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲʄʄʐʆʏɿʃʙʆʃɲɿ
ɸɿɷʙʆʃɲʄʄʘʋɿʍʅʉʑʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.75
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʄʉʐʄʉʐɷɿʙʆ,ʔʐʏʙʆ,
ʍʋʊʌʘʆ,ʄɿʋɲʍʅɳʏʘʆ,ɺʙʘʆ
ʍʐʆʏʌʉʔɿɳʎʃɲɿʍʖɸʏɿʃʙʆɺʘʉʏʌʉʔʙʆ
ʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.76
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʌʉʄʉɶɿʙʆʃɲɿ
ʃʉʍʅɻʅɳʏʘʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.77
Ͳȱʄʄʉʄɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʃɲɿʆʉʑʌɿʘʆ
ɸɿɷʙʆʍɸɸʇɸɿɷɿʃɸʐʅɹʆɲ
ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.78
Ͳȿɿɲʆɿʃʊɸʅʋʊʌɿʉʅɸʏɲʖɸɿʌɿʍʅɹʆʘʆ
ɸɿɷʙʆʍɸʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲ/47.79
Ͳɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʌʉɴʉʄɼʎ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɲʔɿʃʙʆʏɲɿʆɿʙʆʏʘʆ
ʃɿʆɻʅɲʏʉɶʌɳʔʘʆɷʘɷɸʃɳʅɻʆɻʎ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʀɲʎ(ʃʄɸɿʍʏʉʑʏʑʋʉʐ)/59.14
Ͳȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎɴɿɴʄɿʉɽɻʃʙʆʃɲɿ
ɲʌʖɸɿʉʔʐʄɲʃɸʀʘʆ/91.01
Ͳȵʆʉɿʃʀɲʍɻʃɲɿɸʃʅʀʍɽʘʍɻɸɿɷʙʆ
ɲʆɲʗʐʖɼʎʃɲɿɲɽʄɻʏɿʃʙʆɸɿɷʙʆ/77.21
Ͳȵʆʉɿʃʀɲʍɻɴɿʆʏɸʉʃɲʍɸʏʙʆʃɲɿ
ɷʀʍʃʘʆ/77.22
Ͳȵʆʉɿʃʀɲʍɻʃɲɿɸʃʅʀʍɽʘʍɻɳʄʄʘʆɸɿɷʙʆ
ʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎɼʉɿʃɿɲʃɼʎʖʌɼʍɻʎ/77.29
Ͳȴʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ,
ʃʉʐʌɸʀʘʆʃɲɿʃɹʆʏʌʘʆɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎͲ
/96.02
Ͳɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɲɿʏʉʄʉɶʀɲʎ/96.04.10.01
Ͳɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɿɲɿʏʉʄʉɶɿʃʙʆʅʉʆɳɷʘʆ
/96.04.10.02
Ͳɉʋɻʌɸʍʀɸʎʅɲʍɳɺ/96.04.10.05
Ͳɉʋɻʌɸʍʀɸʎʋʌʉʍʘʋɿʃɼʎʐɶɿɸɿʆɼʎʃɲɿ
ʔʌʉʆʏʀɷɲʎʍʙʅɲʏʉʎ(ɲʋʉʏʌʀʖʘʍɻʎ,
ɽɸʌɲʋɸʀɲʎʅɸʐʋɸʌɿʙɷɸɿʎʃɲɿ
ʐʋɹʌʐɽʌɸʎɲʃʏʀʆɸʎ/96.04.10.06
ɉʋɻʌɸʍʀɸʎɶʌɲʔɸʀʘʆɶʆʘʌɿʅʀɲʎɼ
ʍʐʆʉɿʃɸʍʀʘʆ/96.09.19.06
Ͳɉʋɻʌɸʍʀɸʎɷɸʌʅɲʏʉʍʏɿʇʀɲʎ
(ʏɲʏʉʐɳɺ)/96.09.19.09
Ͳɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʌʐʋɼʅɲʏʉʎɷɹʌʅɲʏʉʎʏʉʐ
ʍʙʅɲʏʉʎ(piercing)/96.09.19.17
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ɇʏɿʎɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɸʎʃʉʅʅʘʏɻʌʀʘʆ,ʃʉʐʌɸʀʘʆʃɲɿʃɹʆʏʌʘʆ
ɲɿʍɽɻʏɿʃɼʎ/96.02ɸʇɲɿʌɸʀʏɲɿɻʖʌɼʍɻʅɻɿɲʏʌɿʃɼʎʅɳʍʃɲʎɲʋʊʏʉʆ
ʋɸʄɳʏɻ,ʊʏɲʆʋʌɲɶʅɲʏʉʋʉɿɸʀʏɲɿʏʉʋɿʃɼʋɸʌɿʋʉʀɻʍɻʍʏʉʋʌʊʍʘʋʉ.

31792

ͲȾɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʉʋʏɿʃʙʆʃɲɿ
ʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆʋʙʄɻʍɻʎɲʃʉʐʍʏɿʃʙʆ
ɴɲʌɻʃʉʂɲʎ
ͲȾɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʋʉʐ
ʄɸɿʏʉʐʌɶʉʑʆʅɸʍʐʅʔʘʆʀɸʎ
ʍʐʆɸʌɶɲʍʀɲʎʊʄʘʆʏʘʆʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ
ʄɿɲʆɿʃʉʑɸʅʋʉʌʀʉʐʏʑʋʉʐ«ʃɲʏɳʍʏɻʅɲ
ɸʆʏʊʎʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏʉʎ»(shopsinashop)
ͲȾɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʄɿɲʆɿʃʉʑʃɲɿʖʉʆɷʌɿʃʉʑ
ɸʅʋʉʌʀʉʐʏʑʋʉʐ(doityourselfand
homeimprovement)ʋʉʐʋʘʄʉʑʆ
ɴɿʉʅɻʖɲʆɿʃɳɸʀɷɻ(ʖʌʙʅɲʏɲ,ʍɿɷɸʌɿʃɳ,
ʇʐʄʉʐʌɶɿʃɳ,ɻʄɸʃʏʌʉʄʉɶɿʃɳ,ɹʋɿʋʄɲ,
ʐɶɿɸɿʆɼʎ,ʃɼʋʉʐ,ɸʌɶɲʄɸʀʘʆ,
ɷɿɲʃʊʍʅɻʍɻʎʃ.ʄʋ.)
Ͳ ɀɸʅʉʆʘʅɹʆɸʎ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎ/ʃɲʏɲʍʏɼʅɲʏɲʅɸ
ʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉɼʅɻʉʌɿʉɽɸʏɻʅɹʆʉʖʙʌʉ
ɹʃɽɸʍɻʎ,ɸʆʏʊʎɸʅʋʉʌɿʃʙʆʃɹʆʏʌʘʆ
(malls),ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆʖʘʌɿʙʆʃɲɿ
ɸʃʋʏʘʏɿʃʙʆʃɲʏɲʍʏɻʅɳʏʘʆ(outlets)
Ͳɉʋɻʌɸʍʀɸʎʏʐʖɸʌʙʆʋɲɿʖʆɿɷɿʙʆʃɲɿ
ʍʏʉɿʖɻʅɳʏʘʆ/92.00
Ͳȵʋɿʖɸɿʌɼʍɸɿʎʏʌʉʔʀʅʘʆʊʋʘʎ
ʐʋɸʌɲɶʉʌɹʎ(ʍʉʐʋɸʌʅɳʌʃɸʏ),
ʋɲʆʏʉʋʘʄɸʀɲ,ɿʖɽʐʉʋʘʄɸʀɲ,ʔʉʑʌʆʉɿ,
ɺɲʖɲʌʉʋʄɲʍʏɸʀɲ,ʃʌɸʉʋʘʄɸʀɲʃʄʋ
ͲɌɲʌʅɲʃɸʀɲ
Ͳɍʙʌʉɿɶʌɲʔɸʀʘʆ(ɷɻʅʉʍʀʘʆ
ʐʋɻʌɸʍɿʙʆʃɲɿɿɷɿʘʏɿʃʙʆ
ɸʋɿʖɸɿʌɼʍɸʘʆ)ʊʏɲʆʐʋɳʌʖɸɿɸʋɲʔɼʅɸ
ʏʉʃʉɿʆʊ
ͲȰʆɸʄʃʐʍʏɼʌɸʎ
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2. Στην περίπτωση εργαζομένων που δεν τηρούν τους
κανόνες της παρ. 1, επιβάλλεται στην επιχείρηση για
κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
3. Στα φυσικά πρόσωπα (καταναλωτές, κοινό/πελάτες)
που δεν τηρούν τους κανόνες της παρ. 1 επιβάλλεται για
κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας
αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
4. Οι ειδικότεροι κανόνες που προβλέπονται ως προς
την υποχρέωση χρήσης μάσκας στην υπ’ αρ. Δ1α/
ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας
του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων, 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’ 3099) δεν θίγονται από την
εφαρμογή της παρούσας.
5. Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής
κυρώσεων, τις διαδικασίες ελέγχου και την πιστοποίηση
των παραβάσεων, την επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη
προστίμων, καθώς και την αρμόδια αρχή για την ενημέρωση του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 23 έως και 26
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και 28 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47421/25.7.2020 κοινής
υπουργικής απόφασης.
Άρθρο 2
Ισχύς
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 29η Ιουλίου 2020
έως και την 31η Αυγούστου 2020.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020
Οι Υπουργοί
Υφυπουργός Οικονομικών

Ανάπτυξης και Επενδύσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη

Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02031312807200008*

