
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1011/38/34-μβ΄ 
  Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων από την 

Ελληνική Αστυνομία.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ-

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7Α, όπως αυτή προστέθηκε 

με το άρθρο 57 του Ν. 4249/2014 (Α΄ 73), και της παρ. 9 
του άρθρου 80 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων» (Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 27 του Ν. 4320/2015 
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμε-
τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 29).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργεί-
ου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων του» (Α΄ 213).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονο-
μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσι-
ών» (Α΄ 141), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.δ.88/2012 
(Α΄ 143), 94/2012 (Α΄ 149), 98/2012 (Α΄ 160), 131/2012 
(Α΄ 239) και 118/2013 (Α΄ 152).

6. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (Α΄ 20) «Σύσταση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμ-
ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

7. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδο-
μών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 

σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού».

8. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

9. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ6 από 25.09.2015 απόφα-
σης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, Νικόλαο Τόσκα» (Β΄ 2109).

10. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ31 από 09.10.2015 απόφα-
ση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Ιωάννη Τσιρώνη» (Β΄ 2183).

11. Τις διατάξεις της αριθμ. 36166 από 14.10.2015 από-
φασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ανάθεση αρμοδι-
οτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα» (Β΄ 2252).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού.

13. Την αριθμ. 8000/1/2016/76-β΄ από 8-7-2016 εισή-
γηση Γενικού Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Σχεδιασμού 
(πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Προϋποθέσεις σφράγισης

1. Η αστυνομική αρχή του τόπου της έδρας των κέ-
ντρων διασκέδασης και των καταστημάτων του άρθρου 
1 παρ. 1 του Π.δ. 180/1979 (Α΄ 46), καθώς και των λοιπών 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα οποία 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υγειονομικές δια-
τάξεις προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά για άμεση 
εντός αυτών κατανάλωση, σφραγίζει υποχρεωτικά το 
κατάστημα για χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών, 
κατόπιν απόφασης του Διοικητή αυτής, εφόσον έχουν 
βεβαιωθεί από αστυνομικούς, εντός έτους από τη βεβαί-
ωση της πρώτης παράβασης, συνολικά τρεις (3) παρα-
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βάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτωση 
α΄ του Π.δ. 180/1979, ως ισχύει (παρ. 7Α του αρ. 80 του 
Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με το άρθρο 57 του 
Ν. 4249/2014).

2. Παραβάσεις που βεβαιώθηκαν από αστυνομικούς 
και ελήφθησαν υπόψη για την επιβολή των προβλεπό-
μενων στο άρθρο 2 του Π.δ. 180/1979 κυρώσεων από 
την αρμόδια για την έκδοση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος αρχή, δεν λαμβάνονται 
υπόψη για την επιβολή του μέτρου της σφράγισης της 
προηγούμενης παραγράφου.

3. Για την επιβολή του μέτρου της σφράγισης της πα-
ραγράφου 1, οι παραβάσεις που βεβαιώνονται από την 
αρμόδια αστυνομική αρχή ταυτόχρονα και στο πλαίσιο 
του ιδίου ελέγχου, λογίζονται ως μία παράβαση.

Άρθρο 2
Υποβολή αντιρρήσεων

1. Στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή σε εργα-
ζόμενο του καταστήματος του προηγούμενου άρθρου, 
επιδίδεται πρόσκληση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα Α΄ 
του άρθρου 8, αμελλητί μετά τη διαπίστωση ότι εντός 
έτους έχουν βεβαιωθεί από αστυνομικούς τρεις (3) πα-
ραβάσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 2 περίπτω-
ση α΄ του Π.δ. 180/1979, προκειμένου να υποβληθούν 
εγγράφως, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) 
ημερών, τυχόν αντιρρήσεις, επί των οποίων αποφαίνεται 
η οικεία αστυνομική αρχή εντός τριών (3) ημερών. Εάν 
η αστυνομική αρχή δεν αποφανθεί εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας, οι αντιρρήσεις θεωρούνται απορριφθείσες.

2. Εάν το κατάστημα είναι κλειστό ή ο ιδιοκτήτης/
νόμιμος εκπρόσωπος/εργαζόμένος αυτού απουσιάζει, 
γίνεται σχετική μνεία στο σώμα της πρόσκλησης και 
θυροκολλείται.

3. Η ως άνω πρόσκληση κοινοποιείται αυθημερόν 
στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας του καταστήματος αρχή.

4. Οι αντιρρήσεις αφορούν στο χρόνο εκτέλεσης του 
μέτρου της σφράγισης, προκειμένου ιδίως να γίνει δυ-
νατή η απομάκρυνση από το κατάστημα ευπαθών και 
ευαλλοίωτων προϊόντων ή η τακτοποίηση λοιπών εκκρε-
μοτήτων. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, αντιρρήσεις 
σχετικά με τη στοιχειοθέτηση των βεβαιωθεισών παρα-
βάσεων απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Άρθρο 3
Απόφαση - εκτέλεση σφράγισης

1. Μετά την έκδοση απόφασης επί των αντιρρήσεων ή 
τη σιωπηρή απόρριψη αυτών κατά το τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου ή την άπρακτη πα-
ρέλευση της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών της παρ. 
1 του προηγούμενου άρθρου, η αρμόδια αστυνομική 
αρχή εκδίδει αμελλητί απόφαση σφράγισης σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα Β΄ του άρθρου 8 σε τρία (3) αντίτυπα. Από 
τα αντίτυπα αυτά το ένα επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή στο 
νόμιμο εκπρόσωπο ή σε εργαζόμενο του καταστήματος, 
το δεύτερο κοινοποιείται αυθημερόν στην αρμόδια για 
τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του κα-
ταστήματος αρχή και το τρίτο παραμένει στο αρχείο της 

οικείας αστυνομικής αρχής με αποδεικτικό που συντάσ-
σεται επί του σώματος της απόφασης. Εάν το κατάστημα 
είναι κλειστό ή ο ιδιοκτήτης/νόμιμος εκπρόσωπος/ερ-
γαζόμένος αυτού απουσιάζει, γίνεται σχετική μνεία στο 
σώμα της απόφασης και θυροκολλείται.

2. Η σφράγιση πραγματοποιείται εντός πέντε (5) ημε-
ρών από την επίδοση ή τη θυροκόλληση της απόφασης 
σφράγισης, εκτός από τις περιπτώσεις που η λειτουργία 
του καταστήματος έχει διακοπεί για οιονδήποτε πραγ-
ματικό ή νομικό λόγο, οπότε και η σφράγιση πραγμα-
τοποιείται άμεσα με την επαναλειτουργία του καταστή-
ματος. Σε περίπτωση που η αρμόδια αστυνομική αρχή 
έχει κρίνει ως βάσιμες τυχόν υποβληθείσες, κατά το 
προηγούμενο άρθρο, αντιρρήσεις, η σφράγιση δύνα-
ται να πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο, που 
δεν υπερβαίνει, όμως, τις δεκαπέντε (15) ημέρες από 
την επίδοση ή θυροκόλληση της απόφασης σφράγισης.

3. Η σφράγιση εκτελείται από αστυνομικό προσωπικό 
της οικείας αστυνομικής αρχής. Σφράγιση δύναται να 
πραγματοποιηθεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας και 
καθ' όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. Η απουσία 
του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του καταστή-
ματος, κατά την πραγματοποίηση της σφράγισης δεν 
αναστέλλει τη διαδικασία.

Άρθρο 4
Τρόπος και μέσα σφράγισης

Κατά τη διαδικασία της σφράγισης σφραγίζονται όλες 
οι είσοδοι του καταστήματος. Ως μέσα για τη διενέργεια 
της σφράγισης χρησιμοποιούνται ισπανικός κηρός (βου-
λοκέρι), μεταλλική σφραγίδα της οικείας αστυνομικής 
αρχής (μολυβδοσφραγίδα) και κορδόνι. Η σφράγιση γί-
νεται σε εμφανές σημείο της εισόδου του καταστήματος, 
τοποθετουμένου του ισπανικού κηρού στις δύο άκρες 
του κορδονιού, με το οποίο σφραγίζεται η είσοδος και 
τίθεται η μολυβδοσφραγίδα. Σε περίπτωση έλλειψης των 
ανωτέρω υλικών, η σφράγιση δύναται να διενεργείται 
και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο και τρόπο, έτσι ώστε 
να μπορεί να προκύπτει ενδεχόμενη παραβίαση αυτής.

Άρθρο 5
Έκθεση σφράγισης

1. Για τη σφράγιση συντάσσεται έκθεση, σύμφωνα με 
το Υπόδειγμα Γ' του άρθρου 8, η οποία, αφού προηγου-
μένως αναγνωσθεί το περιεχόμενό της, υπογράφεται 
από το προσωπικό της οικείας αστυνομικής αρχής που 
την εκτέλεσε και τον ιδιοκτήτη ή το νόμιμο εκπρόσωπο 
ή εργαζόμενο του καταστήματος ή ελλείψει αυτών από 
μάρτυρα που προσλαμβάνεται. Αν στο σημείο της σφρά-
γισης δεν βρεθούν οι ανωτέρω ή αν αυτοί αρνηθούν να 
υπογράψουν την έκθεση σφράγισης, γίνεται ειδική μνεία 
σ’ αυτήν, χωρίς να κωλύεται η διαδικασία της σφράγισης.

2. Η έκθεση σφράγισης συντάσσεται σε τρία (3) αντί-
τυπα. Το πρώτο αντίτυπο κοινοποιείται αυθημερόν 
στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος αρχή, το δεύτερο αντίτυπο 
επιδίδεται στον ιδιοκτήτη ή στο νόμιμο εκπρόσωπο ή 
σε εργαζόμενο του καταστήματος και το τρίτο παραμέ-
νει στο αρχείο της οικείας αστυνομικής αρχής. Εάν το 
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κατάστημα είναι κλειστό ή οι ανωτέρω απουσιάζουν ή 
αρνηθούν να παραλάβουν την έκθεση σφράγισης, γί-
νεται σχετική μνεία στο σώμα αυτής και θυροκολλείται.

Άρθρο 6
Αποσφράγιση

1. Η αποσφράγιση καταστήματος που έχει σφραγιστεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας πραγματοποι-
είται από την οικεία αστυνομική αρχή, παρουσία του 
ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπρόσωπου ή εργαζόμενου 
του καταστήματος ή ελλείψει αυτών, από μάρτυρα που 
προσλαμβάνεται. Αν στο σημείο της αποσφράγισης δεν 
βρεθούν οι ανωτέρω ή αν αυτοί αρνηθούν να υπογρά-
ψουν την έκθεση αποσφράγισης, γίνεται ειδική μνεία σ' 
αυτήν, χωρίς να κωλύεται η περαιτέρω διαδικασία.

2. Η αποσφράγιση πραγματοποιείται μετά την πάροδο 
του χρονικού διαστήματος επιβολής της σφράγισης ή 
της αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
καταστήματος από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, 
εφόσον το τελευταίο διήρκησε πέραν των 10 ημερών. 
Σε περίπτωση που η αποσφράγιση απαιτείται να πραγ-
ματοποιηθεί πριν από την πάροδο του ως άνω χρονικού 
διαστήματος (λόγοι έκτακτης ανάγκης, προσωρινή δια-
ταγή / απόφαση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης 
σφράγισης κ.α.), η αρμόδια αστυνομική αρχή, μετά την 
εξάλειψη των λόγων που επέβαλλαν την αποσφράγιση, 
προβαίνει εκ νέου σε σφράγιση του καταστήματος, για 
το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα της σφράγισης ή 
της αφαίρεσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Προς 

τούτο, συντάσσει νέα έκθεση σφράγισης, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στο προηγούμενο άρθρο, χωρίς την 
έκδοση νέας απόφασης σφράγισης.

3. Για την αποσφράγιση συντάσσεται έκθεση σύμφωνα 
με το Υπόδειγμα Δ' του άρθρου 8 σε τρία αντίτυπα, τα 
οποία επιδίδονται και κοινοποιούνται στα πρόσωπα και 
τις αρχές της παρ. 2 του άρθρου 5, κατ’ ανάλογη εφαρ-
μογή της προβλεπόμενης σε αυτήν διαδικασίας.

Άρθρο 7
Απόφαση Ποινικού Δικαστηρίου

1. Σε περίπτωση που πριν από την έκδοση της από-
φασης σφράγισης, προσκομίζεται από τον ιδιοκτήτη ή 
το νόμιμο εκπρόσωπο του καταστήματος απαλλακτικό 
βούλευμα ή αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, 
που διαπιστώνει την αντικειμενική ανυπαρξία των περι-
στατικών που αποτέλεσαν την πραγματική βάση βεβαι-
ωθείσας, κατά το άρθρο 1 παράβασης, η συγκεκριμένη 
βεβαιωθείσα παράβαση δεν λαμβάνεται υπόψη για την 
επιβολή του μέτρου της σφράγισης.

2. Εφόσον με τις εναπομείνασες κατά τα ανωτέρω βε-
βαιωθείσες παραβάσεις δεν συμπληρώνεται ο ελάχιστος 
αριθμός παραβάσεων του άρθρου 1, τότε η απόφαση 
σφράγισης που έχει ήδη εκδοθεί, ανακαλείται, ενώ σε πε-
ρίπτωση που η απόφαση σφράγισης έχει ήδη εκτελεστεί 
το κατάστημα αποσφραγίζεται αμέσως. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση που το κατάστημα αποσφραγίζεται, οι 
εναπομείνασες παραβάσεις δεν λαμβάνονται υπόψη για 
μελλοντική επιβολή του μέτρου της σφράγισης.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35688 Τεύχος Β’ 3499/31.10.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35689Τεύχος Β’ 3499/31.10.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35690 Τεύχος Β’ 3499/31.10.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35691Τεύχος Β’ 3499/31.10.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35692 Τεύχος Β’ 3499/31.10.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35693Τεύχος Β’ 3499/31.10.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ35694 Τεύχος Β’ 3499/31.10.2016



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35695Τεύχος Β’ 3499/31.10.2016

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εσωτερικών
Εσωτερικών και Διοικητικής και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
Ανασυγκρότησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Υγείας Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ     
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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


		2016-10-31T13:27:02+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




