
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΓΠ.οικ. 7586 
Καθορισμός διαδικασίας προσδιορισμού των 

υπόχρεων προσώπων και επιβολής του διοικη-

τικού προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 24 του 

ν. 4865/2021 (Α’ 238).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -  ΥΓΕΙΑΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΚΑΙ 
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1) Του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 «Σύσταση και ορ-

γάνωση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την 
επωνυμία «Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας», 
στρατηγική κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπη-
ρεσιών υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη δη-
μόσια υγεία και την κοινωνική πρόνοια» (Α’ 238) και ιδίως 
της περ. α) της παρ. 7 αυτού,

2) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυ-
τών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/ General 
Data Protection Regulation - GDPR) (L 119/1),

3) του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

4) του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσω-
τερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» 
(Α’ 134) και ιδίως το άρθρο 47 αυτού,

5) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

6) του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α’ 130) και ιδίως 
το άρθρο 206 αυτού.

7) του ν.δ. 356/1974 «Περί κώδικος εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α΄90).

8) του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4389/2016 «Επείγουσες δι-
ατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο-
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ιδίως, της παρ. 1 του άρθρου 
13 και της παρ. 10 του άρθρου 41.

9) του ν. 3607/2007 «Σύσταση και καταστατικό της 
«Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης 
Α.Ε.» (Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανω-
τικές διατάξεις» (Α’ 245).

Β) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 διόρθωση σφάλματος),

Γ) Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

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

Ε) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

ΣΤ) Το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

Ζ) Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

Η) Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

Θ) Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

Ι) Την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.1.2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

ΙΑ) Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
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τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

ΙΒ) Την υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/27.12.2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης - Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ 
«Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότη-
τα του εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4865/
2021 (Α’ 238)» (Β’ 6324), όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Γ.Π. Οικ. 989/2022 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Επι-
κρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ “Τροποποίηση της 
υπό στοιχεία ΓΠ.οικ. 81185/ 27.12.2021 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από 
την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το 
άρθρο 24 του ν. 4865/2021 (Α΄ 238)» (Β’ 6324)’’ (B’ 46).

ΙΓ) Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

ΙΔ) Τις από 27.7.2021, 17.08.2021 και 19.10.2021 γνώ-
μες της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

ΙΕ) Την ανάγκη να εξειδικευθούν ο τρόπος προσδιορι-
σμού των υπόχρεων σε εμβολιασμό φυσικών προσώπων 
και η διαδικασία διαπίστωσης παράβασης, βεβαίωσης 
και είσπραξης του διοικητικού προστίμου της παρ. 4 του 
άρθρου 24 του ν. 4865/2021.

ΙΣΤ) την υπό στοιχεία Β1α/7585/07-02-2022 βεβαίωση 
της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών 
Αναφορών, σύμφωνα με την οποία από το περιεχόμενο 
της προωθούμενης διάταξης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπο-
λογισμού του Υπουργείου Υγείας, δεδομένου ότι ρυθμί-
ζονται θέματα σχετικά με την διαδικασία προσδιορισμού 
των υπόχρεων προσώπων και επιβολής του διοικητικού 
προστίμου της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 
(Α’238), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο της παρούσας είναι ο καθορισμός των 
ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τον προσδιορισμό 
των υπόχρεων φυσικών προσώπων που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 24 του 
ν. 4865/2021 και τη διαδικασία διαπίστωσης, βεβαίωσης 
και είσπραξης του διοικητικού προστίμου σύμφωνα με 
την παρ. 4 του ίδιου άρθρου.

2. Δεν υπέχουν την υποχρέωση εμβολιασμού τα φυ-
σικά πρόσωπα που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 
24 του ν. 4865/2021 κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην 
υπό στοιχεία ΓΠ.οικ.81185/27.12.2021 (Β’ 6324) κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφια-
κής Διακυβέρνησης - Επικρατείας και του Διοικητή της 
ΑΑΔΕ, όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΓΠ.Οικ. 
989/10.1.2022 (B’ 46) όμοια απόφαση. Το πρόστιμο επί-
σης δεν επιβάλλεται: (α)στα φυσικά πρόσωπα που έχουν 
αιτηθεί κατ’ οίκον εμβολιασμό μέχρι και την 16.01.2022 
και πραγματοποιήσουν τον εμβολιασμό τους σύμφωνα 
με το ραντεβού που θα προγραμματισθεί, το οποίο μπο-
ρεί να αναβληθεί μία φορά, (β) στα φυσικά πρόσωπα που 

διαθέτουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου υπαγόμενο 
στην αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού κα-
θώς και στα φυσικά πρόσωπα που κατά την ημερομηνία 
ελέγχου εμφανίζονται στο Μητρώο φορολογουμένων 
της ΑΑΔΕ με χώρα κατοικίας διαφορετική της Ελλάδας, 
(γ) στα φυσικά πρόσωπα που έχουν ηλικία από 96 ετών 
και άνω(δ) στα φυσικά πρόσωπα που δεν θεωρούνται 
φορολογικά ενεργά λόγω μη υποβολής δήλωσης φο-
ρολογίας εισοδήματος ούτε της συμπερίληψης τους σε 
φορολογική δήλωση τρίτων ως εξαρτώμενα μέλη κατά 
τα φορολογικά έτη 2018 έως 2020,(ε) στα φυσικά πρό-
σωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ, (στ) στα φυσικά πρό-
σωπα που δεν έχουν κάνει χρήση συνταγογράφησης 
εντός της τελευταίας πενταετίας,(ζ)στα φυσικά πρόσωπα 
που εμπίπτουν στις περιπτώσεις του άρθρου 206 του 
ν. 4820/2021 (Α΄130),(η) στα φυσικά πρόσωπα έχουν 
τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και (θ) 
στα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται ως υπάλληλοι 
του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας κατ’ εντολήν στο εξωτερικό.

Άρθρο 2
Διαδικασία και στάδια προσδιορισμού 
υπόχρεων διοικητικού προστίμου μη 
τήρησης υποχρεωτικού εμβολιασμού

1. Για τη διαπίστωση της μη τήρησης της υποχρέωσης 
της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4865/2021 καθώς και 
των κατά περίπτωση εξαιρέσεων και την έκδοση συνακό-
λουθα της πράξης επιβολής του διοικητικού προστίμου 
της παρ. 4 του ίδιου άρθρου, δημιουργείται σύστημα 
προσδιορισμού υπόχρεων σε εμβολιασμό φυσικών προ-
σώπων. Η ΓΓΠΣΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί 
το σύστημα του προηγούμενου εδαφίου.

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική 
Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) κα-
ταρτίζει λίστα με τα φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννη-
θεί έως και την 31.12.1961 και εντάσσονται στην παρ. 1 
του άρθρου 24 του ν. 4865/2021. Η λίστα αυτή περιλαμ-
βάνει τα εξής στοιχεία: (α) ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
Μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Αριθμός Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) ή Προσωρινός Αριθμός 
Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού 
(Π.Α.Α.Υ.Π.Α.). ή Προσωρινός Αριθμός Μητρώου Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.), β) ένδειξη σχετικά με τη 
συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση εμβολιασμού για 
την επιβολή μισού ή πλήρους προστίμου σύμφωνα με 
την παρ. 2 του άρθρου 6 της παρούσας και γ) ένδειξη 
χρήσης συνταγογράφησης εντός τελευταίας πενταετίας.

3. Τα στοιχεία για τη δημιουργία της λίστας της προη-
γούμενης παραγράφου αντλούνται από: α) το Σύστημα 
προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του 
κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 
(Α΄256) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. β) το Εθνικό Μητρώο Εμβολια-
σμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 
του ν. 4764/2020, από το οποίο διαπιστώνεται η διε-
νέργεια ή μη εμβολιασμού κατά του COVID-19, γ) τα 
Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού του άρθρου 55Α 
του ν. 4764/2020 και Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού 
από τον κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 
του ν. 4855/2021 (Α’ 215), δ) το Εθνικό Μητρώο Ασθενών 
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από Κορωνοϊό COVID-19 του εικοστού ενάτου άρθρου 
της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Α΄75), από το οποίο διαπιστώνεται η συνδρομή απαλ-
λαγής από εμβολιασμό λόγω νόσησης του υπόχρεου 
φυσικού προσώπου, ε) τις θετικές αποφάσεις απαλλα-
γής από τον εμβολιασμό που έχουν γνωστοποιηθεί στην 
Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. από τις υγειονομικές επιτροπές, και τις αι-
τήσεις απαλλαγής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 
3 της υπ’ αρ. 81185/27.12.2021 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρ-
νησης-Επικρατείας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στ) το 
Σύστημα Προγραμματισμού Συνεδριών Εμβολιασμού, 
τα δεδομένα του οποίου συμπληρώνονται από τις λίστες 
προτεραιοποίησης από τη ΓΓΠΣΔΔ 3. Η λίστα της παρ. 2 
αποστέλλεται με έγγραφο από την ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), με τήρηση των κατάλληλων 
και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφά-
λειας στο σύστημα της παρ. 1, όπου αναφέρεται και η 
ημερομηνία διενέργειας των ελέγχων.

4. Με βάση τα μεταφορτωθέντα στο σύστημα στοιχεία, 
γίνονται οι αναγκαίες διασταυρώσεις και με το Μητρώο 
Πολιτών για την ορθή ταυτοποίηση των υπόχρεων φυσι-
κών προσώπων και στη συνέχεια το σύστημα της παρ. 1 
αντλεί τα αναγκαία δεδομένα από το Μητρώο Φορολο-
γουμένων της ΑΑΔΕ, με σκοπό τον προσδιορισμό από τη 
ΓΓΠΣΔΔ του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
των υπόχρεων φυσικών προσώπων προκειμένου να 
ολοκληρωθεί η ταυτοποίηση των υπόχρεων φυσικών 
προσώπων. Στα υπόχρεα φυσικά πρόσωπα δεν περιλαμ-
βάνονται:

i. όσες κατηγορίες εργαζομένων υποχρεούνται σε εμ-
βολιασμό σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 
(Α’ 130) και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 
24 του ν. 4865/2021. Τα σχετικά δεδομένα αντλούνται 
από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και το Μη-
τρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σχετικά με τους εργαζόμενους 
που υποχρεούνται σε εμβολιασμό κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 206 του ν. 4820/2021.

ii. οι πολίτες ηλικίας από 96 ετών και άνω
iii. τα φυσικά πρόσωπα που δεν διαθέτουν ΑΦΜ
iv. τα φυσικά πρόσωπα που εργάζονται ως υπάλληλοι 

του Υπουργείου Εξωτερικών ή του Υπουργείου Εθνικής 
Άμυνας κατ’ εντολήν στο εξωτερικό, που διαβιβάζονται 
στη ΓΓΠΣΔΔ από τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίας

v. όσοι έχουν αποβιώσει σε συγκεκριμένη ημερομηνία 
ελέγχου

Περαιτέρω αντλούνται από την ΑΑΔΕ τα αναγκαία δε-
δομένα από το Μητρώο φορολογουμένων της και τις 
φορολογικές δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος φυσικών 
προσώπων (Ε1), μέσω Διαλειτουργικότητας, που έχει 
δοθεί για τον σκοπό αυτό από την ΑΑΔΕ στη ΓΓΠΣΔΔ, 
προκειμένου να μην συμπεριλαμβάνονται:

i. όσοι δεν έχουν την φορολογική τους κατοικία στην 
Ελλάδα σε συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου

ii. όσοι έχουν τεθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαρά-
στασης σε συγκεκριμένη ημερομηνία ελέγχου

iii. οι πολίτες που δεν θεωρούνται φορολογικά ενεργοί 

μέσω της υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
ούτε της συμπερίληψης τους σε δήλωση τρίτων ως εξαρ-
τώμενα μέλη κατά τα φορολογικά έτη 2018 έως 2020.

5. Κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών η ΓΓΠΣΔΔ ενημε-
ρώνει την ΑΑΔΕ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 
της παρούσας, προκειμένου η τελευταία να εκδώσει την 
πράξη επιβολής του προστίμου.

Άρθρο 3
Υπεύθυνοι Επεξεργασίας

1. Το Υπουργείο Υγείας και η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έχουν την ιδι-
ότητα του Υπευθύνου Επεξεργασίας και της Εκτελούσας 
την Επεξεργασία αντίστοιχα, σύμφωνα με τις περ. 7 και 
8 του άρθρου 1 του ΓΚΠΔ αντίστοιχα, όπως ορίζεται στα 
άρθρα 55 και 55Α του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) και στο άρ-
θρο 29 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιε-
χομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του 
ν. 4684/2020 (Α΄ 86).

2. Η ΑΑΔΕ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επε-
ξεργασίας αποκλειστικά για τον σκοπό της βεβαίωσης 
και είσπραξης των δημοσίων εσόδων κατά τον ΚΕΔΕ 
και υπό αυτήν την ιδιότητα διασφαλίζει την προστασία 
των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής 
και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα 
με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019 (Α΄ 137). 
Η ΓΓΠΣΔΔ ορίζεται ως ανεξάρτητος Υπεύθυνος Επεξερ-
γασίας για τον σκοπό της ταυτοποίησης των υπόχρεων 
φυσικών προσώπων.

Άρθρο 4
Ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα- τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία τυγ-
χάνουν επεξεργασίας, περιορίζονται στα απολύτως απα-
ραίτητα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι διατάξεις της 
παρούσας και της σχετικής νομοθεσίας, επί τη βάσει της 
οποίας εκδίδεται, και αφορούν στα υπόχρεα πρόσωπα, 
που υπάγονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 
του ν. 4685/2021 στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας.

2. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομέ-
νων είναι ο έλεγχος και η διαπίστωση των παραβάσεων, 
καθώς και η επιβολή του διοικητικού προστίμου λόγω 
μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού της παρ.1 
του άρθρου 24 του ν. 4865/2021.

Τα αντληθέντα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
του άρθρου 2 της παρούσας διατηρούνται στο πλη-
ροφοριακό σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 2 για όσο 
χρονικό διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος 
κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορω-
νοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται 
με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και συνεπώς η ανά-
γκη ύπαρξης της υποχρεωτικότητας αυτής και σε κάθε 
περίπτωση διαγράφονται εντός πέντε (5) ετών από την 
κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου προς τον 
υπόχρεο, εκτός αν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα, όπου 
στην περίπτωση αυτή διαγράφονται μετά την έκδοση 
αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. Στην τελευταία 
περίπτωση, κατά την άσκηση προσφυγής ενώπιον των 
Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, το σύστημα της 
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παρ. 1 του άρθρου 2 ενημερώνεται, προκειμένου να 
μην πραγματοποιηθεί η διαγραφή.

Άρθρο 5
Ημερομηνίες διενέργειας ελέγχων

1. Ως ημερομηνία διενέργειας ελέγχου ορίζεται η 17η 
του μήνα Ιανουαρίου 2022 και η 16η για κάθε επόμενο 
μήνα, αρχής γενομένης από την 17 Ιανουαρίου 2022 και 
για όσο διάστημα είναι σε ισχύ το μέτρο επιβολής του 
διοικητικού προστίμου.

2. Για την πρώτη διενέργεια ελέγχου ελέγχεται η πλή-
ρωση των προϋποθέσεων. Στις μηνιαίες επαναλήψεις 
μετά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας, διενεργείται 
η διαδικασία του άρθρου 2 της παρούσας από την αρχή 
και ελέγχεται η πλήρωση των προϋποθέσεων εξαίρεσης 
του προστίμου (πριν την 1η ή μέχρι και την 15η ημέρα 
του μήνα) για την εξαίρεση από το πρόστιμο ή την επι-
βολή μισού προστίμου, καθώς και αναδρομικά για τις 
προηγούμενες εξαχθείσες λίστες η επιβολή ή εξαίρεση 
από την επιβολή προστίμου λόγω συμμόρφωσης του 
φυσικού προσώπου.

Άρθρο 6
Αρμοδιότητα έκδοσης, τύπος και περιεχόμενο 
της πράξης επιβολής προστίμου

Κατόπιν της διαβίβασης του εγγράφου της παρ. 1 του 
άρθρου 10 της παρούσας, στο οποίο παραπέμπει η παρ. 5 
του άρθρου 1 της παρούσας, από τη ΓΓΠΣΔΔ στην ΑΑΔΕ, 
ο Διοικητής της ΑΑΔΕ εκδίδει αμελλητί πράξη επιβολής 
προστίμου σε βάρος κάθε φυσικού προσώπου, για το 
οποίο έχει διαπιστωθεί παράβαση της υποχρέωσης υπο-
χρεωτικού εμβολιασμού σύμφωνα με το άρθρο 2 της 
παρούσας. Στην πράξη επιβολής προστίμου, η οποία 
συντίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, βάσει 
του υποδείγματος του Παραρτήματος που επισυνάπτε-
ται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της, περιλαμβάνονται οι εξής πληροφορίες: το 
ονοματεπώνυμο του υποχρέου, το πατρώνυμο, το Μη-
τρώνυμο, ο Α.Φ.Μ., ο Α.Μ.Κ.Α, το ύψος του προστίμου, η 
περίοδος που αφορά, ρητή αναφορά κατά Αριθμό Πρω-
τοκόλλου στο διαβιβασθέν έγγραφο της ΓΓΠΣΔΔ, βάσει 
του οποίου επιβάλλεται το πρόστιμο, με επισήμανση του 
εντός αυτού αύξοντα αριθμού της σειράς με τα στοιχεία 
του υπόχρεου προς καταβολή του προστίμου.

Άρθρο 7
Κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου

1. Η πράξη επιβολής προστίμου κοινοποιείται στον 
υπόχρεο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). Ειδικότερα, 
στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ myAADE, ο 
υπόχρεος με τους κωδικούς του, στην επιλογή Μητρώο 
και Επικοινωνία/e-Κοινοποιήσεις ενημερώνεται για την 
ανάρτηση της πράξης κατόπιν αποστολής ειδοποίησης 
με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα 
από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη σχετική Απόφαση του Διοικητή ΑΑΔΕ 
«Επικαιροποίηση στη ψηφιακή πύλη myAADE των στοι-
χείων επικοινωνίας των πιστοποιημένων χρηστών των 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων» Η πράξη επιβολής προστίμου θεωρεί-
ται ότι έχει κοινοποιηθεί νομίμως μετά την παρέλευση 
δέκα ημερών από την ανάρτηση και την ηλεκτρονική 
ειδοποίηση του προηγούμενου εδαφίου, της προθεσμί-
ας αρχομένης από οποιαδήποτε ενέργεια (ανάρτηση ή 
ηλεκτρονική ειδοποίηση) λάβει χώρα τελευταία, εφόσον 
δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της 
κοινοποιούμενης πράξης.

2. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα στοιχεία που τη-
ρούνται στη Φορολογική Αρχή ο υπόχρεος δεν διαθέτει 
κωδικούς TAXISnet είτε, ενώ διαθέτει, ωστόσο δεν έχει 
συμμορφωθεί προς την υποχρέωσή του για τη δήλωση 
προσωπικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, σύμφωνα με την 
Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ «Επικαιροποίηση στη ψηφιακή 
πύλη myAADE των στοιχείων επικοινωνίας των πιστο-
ποιημένων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων», η κοινοποίη-
ση της πράξης επιβολής του προστίμου λαμβάνει χώρα 
με τους λοιπούς προβλεπόμενους στο άρθρο 5 Κ.Φ.Δ. 
τρόπους και δη την αποστολή συστημένης επιστολής. 
Για τον σκοπό αυτό η ΑΑΔΕ παραδίδει αρχείο το οποίο 
περιλαμβάνει το περιεχόμενο της πράξης επιβολής και 
την διεύθυνση αποστολής των υπόχρεων, σε μορφότυπο 
που θα συμφωνηθεί, προκειμένου η ΓΓΠΣΔΔ να πραγ-
ματοποιήσει τη διαδικασία κοινοποίησης (εκτύπωση και 
συστημένη επιστολή) της πράξης επιβολής προστίμου.

Άρθρο 8
Είσπραξη προστίμου - 
Νόμιμη προθεσμία καταβολής

1. Η πράξη επιβολής προστίμου αποτελεί εκτελεστό 
τίτλο για την είσπραξη αυτού κατ’ ανάλογη εφαρμογή 
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε., Α΄90).

2. Το πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ, έως τις 15 του 
μήνα που ακολουθεί την έκδοση της πράξης με τη χρήση 
κωδικού πληρωμής με ονομασία «ταυτότητα οφειλής» 
(Τ.Ο.).

3. Για το ποσό προστίμου που δεν καταβλήθηκε εντός 
της νόμιμης προθεσμίας της παρ. 2 ο οφειλέτης υπο-
χρεούται να καταβάλει τόκους εκπρόθεσμης καταβολής 
σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.

4. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης εντάσσονται ως δημόσια έσοδα 
(ν.δ. 356/1974, Α΄90) στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσό-
δων (Α.Λ.Ε.) «1560925002» «Πρόστιμα λόγω μη τήρη-
σης της υποχρέωσης εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού 
COVID-19», εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 
και διατίθενται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 24 
του ν. 4865/2021.

Άρθρο 9
Ενέργειες για συνεχή ενημέρωση 
του Συστήματος

1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται κατωτέρω, ο πο-
λίτης ενημερώνεται από ειδική εφαρμογή του συστή-
ματος της παρ. 1 του άρθρου 2 σχετικά με τις αναγκαίες 
ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβεί.

2. Οι περιπτώσεις αυτές είναι, ιδίως:
α) Ηλικία κάτω του προβλεπόμενου ορίου: Εφόσον ο 

πολίτης έχει στην κατοχή του πιστοποιητικό γέννησης ή 
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ληξιαρχική πράξη γέννησης μετά την 31/12/1961, μπο-
ρεί να μεταβεί κατά περίπτωση στο Δήμο του ή σε ΚΕΠ 
προκειμένου να γίνει η σχετική αλλαγή στα στοιχεία του 
πολίτη.

β) Εμβολιασμός στο Εξωτερικό: Ο πολίτης δύναται με-
ταβεί σε ΚΕΠ ή στο anagnorisi.gov.gr ή στο MyKepLive 
προκειμένου να καταχωρήσει τον εμβολιασμό.

γ) Νόσηση στο Εξωτερικό: Ο πολίτης δύναται μεταβεί 
σε ΚΕΠ προκειμένου να καταχωρήσει την νόσηση.

δ) Υπάλληλος του Υπουργείου Εξωτερικών ή του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατ’ εντολήν στο εξωτερικό: 
Ο πολίτης δύναται να υποβάλει αίτημα στην υπηρεσία 
του, ώστε να ενταχθεί σε λίστα εξαίρεσης.

ε) Υπαγωγή στις εξαιρέσεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 
206 του ν.4820/2021: Ο πολίτης δύναται να υποβάλει 
αίτημα στην υπηρεσία του, ώστε να ενταχθεί σε λίστα 
εξαίρεσης.

στ) Χρήση διαφορετικού ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΥΠΑ, για 
τον εμβολιασμό ή κατά τη νόσηση ή την εξαίρεση από 
τον εμβολιασμό ή για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό, από 
τον αναγραφόμενο ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΥΠΑ στη πράξη 
επιβολής προστίμου: Ο πολίτης δύναται να μεταβεί σε 
ΚΕΠ ή να κάνει χρήση της υπηρεσίας MyKepLive και να 
αιτηθεί την διόρθωση των δεδομένων που τον αφορούν 
στο Μητρώο ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΥΠΑ και την απενεργο-
ποίηση τυχόν πλεοναζόντων ΑΜΚΑ/ΠΑΜΚΑ/ΠΑΥΥΠΑ.

ζ) Φορολογικός κάτοικος εξωτερικού: Ο πολίτης, με 
αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήμα-
τά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, επιλέγει τη «Μετα-
βολή Φορολογικής κατοικίας - επίσπευση λόγω επιβολής 
προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4865/2021». Εφόσον ο 
πολίτης έχει ήδη υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
αίτημα για τη μεταβολή της φορολογικής του κατοικίας, 
αναγράφει στο σχετικό πεδίο τον αριθμό πρωτοκόλλου 
και τη Δ.Ο.Υ., στην οποία εκκρεμεί το αίτημά του και 
υποβάλει την αίτηση. Εφόσον ο πολίτης προτίθεται να 
υποβάλει το σχετικό αίτημα για τη μεταβολή της φορο-
λογικής του κατοικίας το πρώτον μετά την επιβολή του 
προστίμου, το αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω 
της ανωτέρω εφαρμογής. Ομοίως υποβάλλονται τα κατά 
περίπτωση συνοδεύοντα το αίτημα δικαιολογητικά, είτε 
ταυτόχρονα με αυτό είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κατόπιν εξέτασης του σχετικού αιτήματος και εφόσον 
αυτό γίνει δεκτό, καταχωρείται στο Μητρώο φορολογου-
μένων της ΑΑΔΕ η μεταβολή της φορολογικής κατοικίας 
και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του 
παρόντος. Εφόσον το σχετικό αίτημα απορριφθεί εκδί-
δεται η προβλεπόμενη από τη φορολογική νομοθεσία 
πράξη απόρριψης, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η 
εικόνα του Μητρώου φορολογουμένων παραμένει ίδια 
και η επιβολή του προστίμου συνεχίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4865/2021.

η) Πολίτης σε δικαστική συμπαράσταση: Ο πολίτης, 
με αποστολή αιτήματος μέσω της πλατφόρμας «Τα 
Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, επιλέγει 
την «Καταχώριση της δικαστικής συμπαράστασης στο 
Μητρώο φορολογουμένων - επίσπευση λόγω επιβολής 
προστίμου του άρθρου 24 του ν. 4865/2021». Εφόσον ο 
πολίτης έχει ήδη υποβάλει ενώπιον της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 

αίτημα για την καταχώριση στο Μητρώο φορολογουμέ-
νων της θέσης του σε δικαστική συμπαράσταση, αναγρά-
φει στο σχετικό πεδίο τον αριθμό πρωτοκόλλου και τη 
Δ.Ο.Υ., στην οποία εκκρεμεί το αίτημά του και υποβάλει 
την αίτηση. Εφόσον ο πολίτης προτίθεται να υποβάλει 
το σχετικό αίτημα το πρώτον μετά την επιβολή του προ-
στίμου, το αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά μέσω της 
ανωτέρω εφαρμογής. Ομοίως υποβάλλονται τα κατά 
περίπτωση συνοδεύοντα το αίτημα δικαιολογητικά, είτε 
ταυτόχρονα με αυτό είτε σε μεταγενέστερο χρόνο.

Κατόπιν εξέτασης του σχετικού αιτήματος και εφόσον 
αυτό γίνει δεκτό, καταχωρείται στο Μητρώο φορολογου-
μένων της ΑΑΔΕ η θέση του πολίτη σε δικαστική συμπα-
ράσταση και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 
3 του παρόντος. Εφόσον το σχετικό αίτημα απορριφθεί 
εκδίδεται η προβλεπόμενη από τη φορολογική νομοθε-
σία πράξη απόρριψης, η οποία κοινοποιείται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η 
εικόνα του Μητρώου φορολογουμένων παραμένει ίδια 
και η επιβολή του προστίμου συνεχίζεται σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 4865/2021.

3. Το σύστημα της παρ. 1 του άρθρου 2 ενημερώνε-
ται συνεχώς όσον αφορά στις ενέργειες της παρ. 2 του 
παρόντος, και κατά την περίοδο του επόμενου προσδιο-
ρισμού των υπόχρεων επαναπροσδιορίζει τους υπόχρε-
ους των προηγούμενων περιόδων και όπου απαιτείται 
δημιουργείται λίστα των προς αναδρομική ανάκληση 
επιβληθέντων προστίμων.

4. Η δημιουργία λίστα ανάκλησης αναδρομικά των επι-
βληθέντων προστίμων δύναται να πραγματοποιείται και 
αυτοματοποιημένα από το σύστημα χωρίς τη μεσολά-
βηση ενεργειών του πολίτη.

Άρθρο 10
Ενημέρωση της ΑΑΔΕ με λίστες 
επιβολής προστίμων

1. Σε περίπτωση ενημέρωσης των δεδομένων του άρ-
θρου 2 και της εκ νέου επεξεργασίας τους αναδρομικά, η 
ΓΓΠΣΔΔ αποστέλλει προς την ΑΑΔΕ, προκειμένου η τε-
λευταία να εκδώσει την πράξη επιβολής του προστίμου, 
έγγραφο, στο οποίο περιλαμβάνονται α) λίστα της παρ. 
5 του άρθρου 2 με αναλυτική κατάσταση με τα ακόλου-
θα στοιχεία: αύξοντα αριθμό σειράς, ονοματεπώνυμο, 
όνομα πατρός, όνομα μητρός, ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., ύψος του 
προστίμου και περίοδο στην οποία αυτό αφορά, β) λίστα 
με τους ΑΦΜ και την ημερομηνία άντλησης που εξαιρέ-
θηκαν από το πρόστιμο κατόπιν άντλησης δεδομένων 
από τα συστήματα της ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 και γ) λίστα μετα-
βολής προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 9 με αναλυτική 
κατάσταση με τα ακόλουθα στοιχεία: αύξοντα αριθμό 
σειράς, ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, όνομα μητρός, 
ΑΦΜ, Α.Μ.Κ.Α., ύψος του προστίμου και περίοδο στην 
οποία αυτό αφορά.

2. Για συγκεκριμένη περίοδο επιβολής του προστίμου 
δύναται να καταρτίζεται και να αποστέλλεται η λίστα της 
παρ. 1 του παρόντος τμηματικά.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την 17η Ιανουαρίου 2022.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υγείας Επικρατείας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
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*02006081202220008*

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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