
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της παρ.  4 
του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 «Σύσταση Μη-
τρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημά-
των» (Α’  40), των διοικητικών προστίμων που επι-
σύρουν και του τρόπου επιβολής αυτών, καθώς 
και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

2 Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασίας 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοι-
βή στο νέο επικουρικό προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π. 
Θεσσαλίας, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού 
ωραρίου, χρονικού διαστήματος από 01-01-2022 
έως 06-06-2022.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο 
Διοικητικό και προσωπικό καθαριότητας του 
Δ.Λ.Τ.Σ. για το έτος 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    315550 (1)
Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων της παρ. 4 

του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 «Σύσταση Μη-

τρώου Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημά-

των» (Α’  40), των διοικητικών προστίμων που επι-

σύρουν και του τρόπου επιβολής αυτών, καθώς 

και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια. 

 ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133). β. Της παρ. 4 του άρθρου 51 και της παρ. 3 του 
άρθρου 63 του ν. 4784/2021 «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώ-
σιμη Αστική Κινητικότητα - Μικροκινητικότητα - Ρυθμί-
σεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την 

ψηφιοποίηση διαδικασιών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).

β. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98) 
σε συνδυασμό με την παρ.  22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133).

γ. Του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημο-
σίων Εσόδων» (Α’ 90).

δ. Του άρθρου 19 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώ-
δικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45).

ε. Των άρθρων 47, 54 και 57 του ν. 2717/1999 «Κώδικα 
Διοικητικής Δικονομίας» (Α’ 97).

στ. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Εν-
σωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ζ. Του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

η. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181).

θ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πο-
λιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων» (Α’ 208).

ι. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ια. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος).

ιβ. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

ιγ. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιδ. Της υπ’ αρ. 317/22-9-2021 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
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ταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» 
(Β’ 4383).

ιε. Της υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινής απόφασης του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, 
Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

2. Την υπ’ αρ. 194225/19-7-2021 εισήγηση του Προϊ-
σταμένου Γ.Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του 
άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής

1. Αντικείμενο της παρούσας είναι η καθιέρωση ενός 
σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρι-
κής, εξ αποστάσεως, εποπτείας και ελέγχου της τήρησης 
των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισαγωγή 
και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων στη 
χώρα μας με την επαλήθευση της γνησιότητας των υπο-
βαλλόμενων στοιχείων αυτών της παρ. 2 του άρθρου 51
του ν. 4784/2021 (Α’ 40) στο Μητρώο Εισαγόμενων Με-
ταχειρισμένων Οχημάτων (εφεξής «Μ.Ε.Μ.Ο») από τους 
υπόχρεους εισαγωγείς αυτών, εντός του τιθέμενου χρο-
νικού διαστήματος της παρ. 3 του ως άνω άρθρου 51.

2. Προς το σκοπό αυτό, στην παρούσα καθορίζονται, 
κατηγοριοποιούνται και υπό- κατηγοριοποιούνται:

α) οι παραβάσεις της παρ.  4 του άρθρου 51 του
ν. 4784/2021 (Α’ 40), που αφορούν θέματα παράλειψης 
καταχώρισης, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς καταχώρισης 
στο Μ.Ε.Μ.Ο., που τηρείται στο Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, των υποβαλλόμενων στοιχείων εισα-
γόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων της παρ. 2 του εν 
λόγω άρθρου από τους εισαγωγείς αυτών, εντός της προ-
βλεπόμενης προθεσμίας της παρ. 3 του άρθρου 51 του
ν. 4784/2021 (Α’ 40),

β) τα διοικητικά πρόστιμα, η διαδικασία και ο τρόπος 
επιβολής αυτών,

γ) τα όργανα και η διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω 
προστίμων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 2
Ορισμοί

1. Για την επίτευξη των σκοπών της παρούσας ισχύουν 
οι ορισμοί των διατάξεων:

α. Του Κανονισμού (Ε.Ε) 858/2018 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 «για 
την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς μηχανοκίνη-
των οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και των 
συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών 
τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα 
αυτά, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) υπ΄αρ. 
715/2007 και (ΕΚ) 595/2009 και για την κατάργηση της 
οδηγίας 2007/46/ΕΚ» και των κανονιστικών πράξεων που 
αναφέρονται στον υπόψη Κανονισμό,

β. Του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας» (Α’ 57), όπως ισχύει και

γ. Της υπό στοιχεία ΣΤ/29900/10-12-1977 απόφασης 
του Υπουργού Συγκοινωνιών «Περί της διαδικασίας εκ-
δόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα 
αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.» (Β’ 1318), όπως ισχύει.

2. Πλέον των ορισμών των διατάξεων της παρ. 1 του 
παρόντος, για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας, 
ισχύουν και οι κάτωθι ορισμοί:

α) «Όχημα»: Κάθε όχημα με κινητήρα που προορίζεται 
να κυκλοφορεί επί οδού, με ή χωρίς αμάξωμα, έχον του-
λάχιστον τέσσερις τροχούς και εκ κατασκευής μέγιστη 
ταχύτητα μεγαλύτερη των 25 χλμ/ώρα, καθώς και τα 
ρυμουλκούμενά του, εξαιρουμένων των οχημάτων που 
μετακινούνται επί σιδηροτροχιών, των ελκυστήρων και 
των γεωργικών μηχανών καθώς και των μηχανημάτων 
δημοσίων έργων και το οποίο ανήκει σε μία από τις ακό-
λουθες διεθνείς κατηγορίες:

αα) Κατηγορία Μ: Οχήματα με κινητήρα προοριζόμενα 
για τη μεταφορά ατόμων, που έχουν είτε τουλάχιστον 
τέσσερις τροχούς είτε τρεις τροχούς και μέγιστο βάρος 
υπερβαίνον τον ένα τόνο.

- Κατηγορία Μ1: Οχήματα προοριζόμενα για τη μετα-
φορά ατόμων, που περιλαμβάνουν, εκτός από το κάθι-
σμα του οδηγού, το πολύ οκτώ θέσεις καθημένων.

- Κατηγορία Μ2: Οχήματα προοριζόμενα για τη με-
ταφορά ατόμων, που περιλαμβάνουν, εκτός από το 
κάθισμα του οδηγού, περισσότερες των οκτώ θέσεων 
καθημένων και που έχουν μέγιστο βάρος μη υπερβαίνον 
τους 5 τόνους.

- Κατηγορία Μ3: Οχήματα προοριζόμενα για τη με-
ταφορά ατόμων, που περιλαμβάνουν, εκτός από το 
κάθισμα του οδηγού, περισσότερες των οκτώ θέσεων 
καθημένων και που έχουν μέγιστο βάρος υπερβαίνον 
τους 5 τόνους.

αβ) Κατηγορία Ν: Οχήματα με κινητήρα προοριζόμενα 
για τη μεταφορά εμπορευμάτων, που έχουν είτε τουλά-
χιστον τέσσερις τροχούς είτε τρείς τροχούς και μέγιστο 
βάρος υπερβαίνον τον ένα τόνο.

- Κατηγορία Ν1: Οχήματα προοριζόμενα για τη με-
ταφορά εμπορευμάτων, που έχουν μέγιστο βάρος μη 
υπερβαίνον τους 3,5 τόνους.

- Κατηγορία Ν2: Οχήματα προοριζόμενα για τη μετα-
φορά εμπορευμάτων, που έχουν βάρος υπερβαίνον τους 
3,5 τόνους αλλά μη υπερβαίνον τους 12 τόνους.

- Κατηγορία Ν3: Οχήματα προοριζόμενα για τη μετα-
φορά εμπορευμάτων, που έχουν μέγιστο βάρος υπερ-
βαίνον τους 12 τόνους.

αγ) Κατηγορία Ο: Ρυμουλκούμενα (περιλαμβάνονται 
και τα ημιρυμουλκούμενα).

- Κατηγορία Ο1: Ρυμουλκούμενα που το μέγιστο βάρος 
τους δεν υπερβαίνει τους 0,75 τόνους.

- Κατηγορία Ο2: Ρυμουλκούμενα που έχουν μέγιστο 
βάρος υπερβαίνον τους 0,75 τόνους, αλλά μη υπερβαί-
νον τους 3,5 τόνους.

- Κατηγορία Ο3: Ρυμουλκούμενα που έχουν μέγιστο 
βάρος υπερβαίνον τους 3,5 τόνους, αλλά μη υπερβαίνον 
τους 10 τόνους.

β) «Μεταχειρισμένο όχημα»: Κάθε «όχημα» του οποίου 
η πρώτη ταξινόμηση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας 
πραγματοποιήθηκε σε άλλο κράτος - μέλος της Ε.Ε. ή σε 
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τρίτη Χώρα και εισήχθη στη συνέχεια ως ανάριθμο με 
σκοπό να ταξινομηθεί και να κυκλοφορεί εντός της ελ-
ληνικής επικράτειας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) «Εισαγωγέας μεταχειρισμένου οχήματος»: Κάθε φυ-
σικό πρόσωπο ή/και ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού 
προσώπου που ασκεί (ή μη) εμπορική δραστηριότητα 
στον τομέα της εισαγωγής και πώλησης μεταχειρισμέ-
νων αυτοκινήτων οχημάτων μεταφοράς προσώπων και 
αγαθών, των κατηγοριών Μ1, Μ2, Μ3, και ΝΙ, Ν2, Ν3, 
αντιστοίχως. Για τη νόμιμη άσκηση εμπορικής δραστη-
ριότητας του ανωτέρω εισαγωγέα, απαιτείται η εγγραφή 
στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και αποδεικνύεται από την 
«Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» που προκύπτει από 
το TAXISnet.gr της Α.Α.Δ.Ε., με τα «Στοιχεία Μητρώου της 
Επιχείρησής του».

δ) «Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημά-
των (εφεξής «Μ.Ε.Μ.Ο»): Το ψηφιακό μητρώο που τηρεί-
ται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, για την 
κεντρική, εξ αποστάσεως εποπτεία και έλεγχο της τήρη-
σης των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εισα-
γωγή και πρώτη ταξινόμηση μεταχειρισμένων οχημάτων 
στη χώρα μας, με την επαλήθευση της γνησιότητας των 
υποβαλλόμενων στοιχείων αυτών -, όπως ορίζονται στην 
παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 40) - στο εν 
λόγω Μητρώο από τους υπόχρεους εισαγωγείς, εντός 
του τιθέμενου χρονικού διαστήματος της παρ. 3 του ως 
άνω άρθρου 51.

ε) «Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο.»: 
Το Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας Προϊόντων 
της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Δι-
εύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής 
Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.

στ) «Αρμόδιες Υπηρεσίες ταξινόμησης μεταχειρισμέ-
νων εισαγόμενων ανάριθμων οχημάτων»: Οι Υπηρεσίες 
Μεταφορών και Επικοινωνιών, των κατά τόπους Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.

Άρθρο 3
Καθορισμός χρηματικού προστίμου 
στον υπόχρεο καταχώρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο.

1. Το χρηματικό πρόστιμο και η προσαύξηση αυτού 
σε περίπτωση υποτροπής που επιβάλλεται σε εισαγω-
γέα μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, 
ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, για καθεμία εκ των κατηγο-
ριών των παραβάσεων της παρ. 4 του άρθρου 51 του
ν. 4784/2021 (Α’ 40), διαμορφώνονται ως εξής:

α) Η μη καταχώριση από τον υπόχρεο στο Μ.Ε.Μ.Ο. του 
άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’  51) των υποβαλλόμενων 
στοιχείων της παρ. 2 αυτού για κάθε μεταχειρισμένο όχη-
μα των ως άνω κατηγοριών που εισάγει από το εξωτερι-
κό διαπιστώνεται μετά την παρέλευση εκατόν ογδόντα 
(180) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της 
αίτησης έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην 
Ελλάδα κάθε οχήματος και επισύρει στον υπόχρεο κατα-
χώρισης τα κάτωθι χρηματικά πρόστιμα, κλιμακούμενα 
ως εξής:

αα. Για μία (1) έως και τρεις (3) περιπτώσεις εισαγόμε-
νων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, 

ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση 
της μη καταχώρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων τους 
στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), 
πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω 
εισαγόμενων οχημάτων.

αβ. Για τέσσερις (4) έως και έξι (6) περιπτώσεις εισα-
γόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, 
Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται 
η παράβαση της μη καταχώρισης των υποβαλλόμε-
νων στοιχείων τους στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του 
ν. 4784/2021 (Α’  51), πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων 
οχημάτων, σωρευτικά με το πρόστιμο της υποπερ. αα.

αγ. Για επτά (7) περιπτώσεις και άνω εισαγόμενων με-
ταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, 
Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της 
μη καταχώρισης των υποβαλλόμενων στοιχείων τους 
στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), 
πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για καθένα εκ των 
ως άνω εισαγόμενων οχημάτων. Το πρόστιμο αυτό επι-
βάλλεται ανά τρεις (3) περιπτώσεις που διαπιστώνεται 
η παράβαση ήτοι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επτά 
(7) έως εννέα (9) περιπτώσεις, τέσσερις χιλιάδες (4.000) 
ευρώ για δέκα (10) έως δώδεκα (12) περιπτώσεις κ.ο.κ., 
σωρευτικά με τα πρόστιμα των υποπερ. αα και αβ.

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας 
παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της 
απόφασης επιβολής εκάστου εκ των ανωτέρω χρηματι-
κών προστίμων, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου 
διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός 
(1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης 
επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

β) Η καταχώριση στο Μ.Ε.Μ.Ο. των στοιχείων της 
παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 του εισαγόμενου 
μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, 
Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, πέραν του τιθέμενου χρονικού 
διαστήματος της παρ. 3 του εν λόγω άρθρου, επισύρει 
στον υπόχρεο καταχώρισης τα κάτωθι χρηματικά πρό-
στιμα, κλιμακούμενα ανάλογα με το χρονικό διάστημα 
καθυστέρησης, ως εξής:

βα. Για χρονικό διάστημα καθυστερημένης καταχώρι-
σης από μία (1) έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέ-
ρες πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από 
την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης για έκδοση 
πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, πρόστιμο 
εκατό (100) ευρώ για κάθε μία (1) ημέρα καθυστέρησης.

ββ. Για χρονικό διάστημα καθυστερημένης καταχώ-
ρισης άνω των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών 
κατόπιν της παρέλευσης είκοσι (20) ημερολογιακών 
ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης της αίτησης 
για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, 
πρόστιμο διακοσίων (200) ευρώ για κάθε μία (1) ημέρα 
καθυστέρησης. Η καταχώριση πέραν των εκατόν ογδό-
ντα (180) ημερών από την ημερομηνία της κατάθεσης 
της αίτησης έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα του οχήματος λογίζεται ως μη καταχώρι-
ση και επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην 
περ. (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας 
παράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της 
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απόφασης επιβολής καθενός εκ των ανωτέρω χρηματι-
κών προστίμων, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου 
διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή εντός ενός 
(1) έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης απόφασης 
επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

γ) Η καταχώριση ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιο-
λογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 
(Α’ 51), των υποβαλλόμενων στοιχείων της παρ. 2 αυτού, 
του εισαγόμενου μεταχειρισμένου οχήματος κατηγορίας 
Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, πλέον των προβλε-
πόμενων κυρώσεων του ν. 4619/2019 (Α’ 95), επισύρει 
στον υπόχρεο καταχώρισης τα κάτωθι χρηματικά πρό-
στιμα, κλιμακούμενα ως εξής:

γα. Για μία (1) έως και τρεις (3) περιπτώσεις εισαγόμε-
νων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, 
ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση 
της καταχώρισης ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιο-
λογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 
(Α’ 51), πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για καθένα εκ των 
ως άνω εισαγόμενων οχημάτων.

γβ. Για τέσσερις (4) έως και έξι (6) περιπτώσεις εισα-
γόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, 
Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται 
η παράβαση της καταχώρισης ψευδών στοιχείων ή 
πλαστών δικαιολογητικών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 
του ν. 4784/2021 (Α’ 51), πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων 
(1.500) ευρώ για καθένα εκ των ως άνω εισαγόμενων 
οχημάτων, σωρευτικά με το πρόστιμο της υποπερ. γα.

γγ. Για επτά (7) περιπτώσεις και άνω εισαγόμενων με-
ταχειρισμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, 
Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, που διαπιστώνεται η παράβαση της 
καταχώρισης ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητι-
κών στο Μ.Ε.Μ.Ο. του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), 
πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για καθένα εκ των 
ως άνω εισαγόμενων οχημάτων. Το πρόστιμο αυτό επι-
βάλλεται ανά τρεις (3) περιπτώσεις που διαπιστώνεται η 
παράβαση ήτοι δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για επτά (7) έως 
εννέα (9) περιπτώσεις, τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ για 
δέκα (10) έως δώδεκα (12) περιπτώσεις κ.ο.κ., σωρευτικά 
με τα δύο πρόστιμα των υποπερ. γα και γβ.

Σε περίπτωση υποτροπής με την τέλεση της ίδιας πα-
ράβασης εντός ενός (1) έτους από την έκδοση της από-
φασης επιβολής προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου 
προστίμου διπλασιάζεται και σε κάθε επόμενη υποτροπή 
εντός έτους από την έκδοση κάθε προηγούμενης από-
φασης επιβολής προστίμου, το ποσό τριπλασιάζεται.

2. Σε περίπτωση βεβαίωσης σε εισαγωγέα μεταχειρι-
σμένων οχημάτων κατηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 
και Ο1, Ο2, Ο3, περισσότερων της μιας παραβάσεων της 
παρ. 1, στο πλαίσιο του ίδιου τριμηνιαίου δειγματοληπτι-
κού ελέγχου από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών για την τήρηση του Μ.Ε.Μ.Ο. 
του άρθρου 51 του ν. 4784/2021 (Α’ 51), το συνολικά επι-
βαλλόμενο πρόστιμο είναι ίσο με το σύνολο των προ-
στίμων για τις επιμέρους παραβάσεις και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

3. Αν ο εισαγωγέας μεταχειρισμένων οχημάτων κατη-
γορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3, υποπέσει 
εκ νέου στις πράξεις ή παραλείψεις των περ. (α) έως (γ) 
της παρ. 1, εντός πέντε (5) ετών από την τέλεση αυτών, 

επιβάλλεται νέο πρόστιμο πενταπλάσιο της αξίας του 
ήδη επιβληθέντος.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιβολής προστίμων

1. Η «Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο.», ανά 
τρεις (3) μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του 
Μ.Ε.Μ.Ο. διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στις 
καταχωρίσεις αυτού, προκειμένου να επαληθεύει τη 
γνησιότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων στο εν λόγω 
Μητρώο από τους υπόχρεους εισαγωγείς μεταχειρισμέ-
νων οχημάτων και στην περίπτωση που διαπιστώνει φαι-
νόμενα μη καταχώρισης ή εκπρόθεσμης καταχώρισης 
εντός της προβλεπόμενης στην παρ. 3 του άρθρου 51 
του ν. 4784/2021 προθεσμίας ή/και ανακριβούς καταχώ-
ρισης στο Μ.Ε.Μ.Ο. των στοιχείων του μεταχειρισμένου 
οχήματος, επιβάλλει το χρηματικό πρόστιμο του άρθρου 
3 της παρούσας στον υπόχρεο προς καταχώριση, ανά-
λογα με την παράβαση.

2. Στην περίπτωση κατά την οποία τα διαθέσιμα στοι-
χεία από τη διενέργεια κάθε τριμηνιαίου δειγματοληπτι-
κού ελέγχου για την επαλήθευση των υποβαλλόμενων 
στοιχείων στο Μ.Ε.Μ.Ο. μεταχειρισμένων οχημάτων κα-
τηγορίας Μ1, Μ2, Μ3, ΝΙ, Ν2, Ν3 και Ο1, Ο2, Ο3 κρίνονται 
επαρκή για τη θεμελίωση παραβάσεων του άρθρου 3 
της παρούσας σε έναν (1) ή περισσότερους από τους 
εισαγωγείς αυτών, συντάσσεται έκθεση βεβαίωσης πα-
ράβασης από το Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλειας 
Προϊόντων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία υπο-
γράφεται από τον προϊστάμενο της εν λόγω Διεύθυνσης.

3. Η κατά τα ανωτέρω έκθεση βεβαίωσης παράβασης 
αποστέλλεται στη διεύθυνση της έδρας του εισαγωγέα 
μεταχειρισμένων οχημάτων των ως άνω κατηγοριών με 
συνημμένη κλήση σε ακρόαση εντός δέκα (10) ημερών 
από την επομένη της ημέρας παραλαβής της υπόψη έκ-
θεσης. Ο καθ’ ου επί της έκθεσης βεβαίωσης της παρά-
βασης δύναται να ζητήσει και να λάβει προθεσμία έως 
είκοσι (20) ημέρες από την επίδοση αυτής για να εκθέσει 
εγγράφως τις απόψεις του.

4. Μετά την υποβολή των απόψεων του καθ’ ου και 
εφόσον αυτές κριθούν βάσιμες, διαγράφεται η παρά-
βαση και δεν επιβάλλεται το κατά περίπτωση πρόστιμο. 
Στην περίπτωση που οι απόψεις του καθ’ ου δεν κριθούν 
βάσιμες, ή δεν υποβληθούν, ή υποβληθούν εκπρόθεσμα, 
απορρίπτονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊ-
σταμένου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στη συνέχεια 
εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οχημάτων 
και Εγκαταστάσεων του εν λόγω Υπουργείου για την επι-
βολή του προστίμου, με ειδική αιτιολογία και με βάση 
τη σχετική έκθεση βεβαίωσης παράβασης.

5. Η απόφαση επιβολής του διακριτού, ανά παράβαση, 
προστίμου του άρθρου 3, αποστέλλεται με συστημένη 
επιστολή με απόδειξη παραλαβής στην έδρα του εισα-
γωγέα τέλεσης της παράβασης του εν λόγω άρθρου. 
Στην υπόψη απόφαση αναγράφεται και ο έκτου βαθμoύ 
ανάλυσης κωδικός αναλυτικής οικονομικής ταξινόμη-
σης εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού, υπέρ του 
οποίου αποδίδεται το επιβληθέν πρόστιμο στη ΔΟΥ, το 
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οποίο καλείται να το καταβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος 
του καθ’ ου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 
παραλαβή της απόφασης επιβολής του.

Άρθρο 5
Διαδικασία είσπραξης προστίμων

1. Τα πρόστιμα επί των παραβάσεων των περ. α’, β’ και 
γ’ της παρ. 1 του άρθρου 3 καταβάλλονται, εγγράφο-
νται καθ’ ύψος και αποτελούν έσοδο του δημοσίου και 
εισπράττονται στον ΑΛΕ 1560989001 με την ονομασία 
«Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές».

2. Τα πρόστιμα της παραπάνω παραγράφου καταβάλ-
λονται μέσω της διαδικασίας του ηλεκτρονικού παράβο-
λου αυτόματης δέσμευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην υπό στοιχεία ΠΟΛ 1163/2013 «Όροι και διαδικασία 
είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρο-
νικού παράβολου» (Β’ 1675).

3. Στην περίπτωση που τα επιβληθέντα πρόστιμα 
δεν καταβληθούν εντός της προθεσμίας της παρ. 5 του 
άρθρου 4, αυτά εισπράττονται κατά τις διατάξεις του 
ν.δ. 356/1974, μετά την αποστολή χρηματικού καταλό-
γου από την «Αρμόδια Υπηρεσία τήρησης του Μ.Ε.Μ.Ο.».

4. Αντίγραφο του παραστατικού καταβολής του προ-
στίμου υποβάλλεται από τον καθ’ ου ή τον νόμιμο εκπρό-
σωπο αυτού στο Τμήμα Εποπτείας Αγοράς και Ασφάλει-
ας Προϊόντων της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εντός δεκαπέντε 
(15) ημερών από την έκδοσή του.

Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Παπάγου, 5 Νοεμβρίου 2021

Οι Υφυπουργοί

 Υποδομών 
Οικονομικών και Μεταφορών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΜΙΧΑΗΛ
ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 198 (2)
Καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργα-

σίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 

με αμοιβή στο νέο επικουρικό προσωπικό του 

Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, προς συμπλήρωση του υπο-

χρεωτικού ωραρίου, χρονικού διαστήματος από 

01-01-2022 έως 06-06-2022. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγ-

χώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου τομέα και 

του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμ-
ματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 16).

2. Την υπό στοιχεία Δ1/52108/16913/08-01-2020 από-
φαση της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων «Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας» 
(ΥΟΔΔ 14).

3. Το άρθρο 3 του ν.δ. 162/1973 «Περί μέτρων προστα-
σίας υπερηλίκων και χρονίως πασχόντων ανθρώπων».

4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 9 του ν. 4052/
2012 (Α΄ 41). 

5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4354/
2015 (Α΄ 176), όπου προβλέπεται η έκδοση της απόφα-
σης καθιέρωσης εργασίας να εκδίδεται από το Δ.Σ. ή 
το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτημένο από αυτό 
όργανο και στη συνέχεια να δημοσιεύεται στο ΦΕΚ.

6. Την υπό στοιχεία Γ.Π. οικ. 777/20-04-2021 προκήρυ-
ξη ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη επικουρικού προσω-
πικού, συνολικά 9 ατόμων, για την κάλυψη επιτακτικών 
αναγκών του Κ.Κ.Π.Π.

7. Την υπ’ αρ. 151η απόφαση της 12ης/21-05-2021 συ-
νεδρίασης Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, περί έγκρισης 
του προσωρινού πίνακα προσληπτέων της υπό στοιχεία  
ΣΟΧ 1/2021 προκήρυξης του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας.

8. Την ανάγκη λειτουργίας σε 24ωρη βάση του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, σύμφωνα 
με τους οργανισμούς λειτουργίας των Παραρτημάτων 
και συγκεκριμένα με τα άρθρα 2 και 3 των π.δ. 336/1985 
(Α΄ 118), π.δ. 337/1985 (Α΄ 118) και την υπό στοιχεία Δ2/
17385/1930/26-10-1965 υπουργική απόφαση (Β΄ 739), 
αποφασίζουμε:

Α. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασί-
ας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες με αμοιβή 
στο νέο επικουρικό προσωπικό του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, 
προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου, χρονι-
κού διαστήματος από 1-1-2022 έως 06-06-2022.

Β. Την καθιέρωση νυχτερινής εργασίας ως και εργασί-
ας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες σύμφωνα 
με τον επισυναπτόμενο πίνακα, όπου καταγράφονται 
με ακρίβεια τα στοιχεία εκείνα που καθιερώνουν την 
αναφερόμενη εργασία.

ΚΛΑΔΟΣ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ ΤΙΣ 

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ 

ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΓΙΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ 

ΩΡΑΡΙΟΥ

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
 1  0

ΥΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ 2 0

Σύνολο υπαλλήλων 3 0

Σύνολο ωρών 456 0

Σύνολο δαπάνης 960€ 0€

Γενικό Σύνολο Δαπάνης 960,00€ (σε βάρος των ΚΑΕ 0263 και 0561)
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Γιάννουλη, 28 Ιουνίου 2021

Η Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΠΑ

    Ι 

 Αριθμ. απόφ. 207 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στο μόνιμο 

Διοικητικό και προσωπικό καθαριότητας του 

Δ.Λ.Τ.Σ. για το έτος 2022. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 2,58 και 95 του ν. 3852/

2010 (Α΄ 87).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 176 του ν. 3854/2007 

«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινο-
τικών Υπαλλήλων» (Α΄ 143).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 
(Α΄ 176).

4. Την υπό στοιχεία  2/2015/ΔΕΠ 05-01-2016 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν. 3943/
2011 (Α΄ 66).

6. Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του 
Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας ήτοι το γεγονός ότι στην υπηρεσία 
απασχολείται μία (1) μόνο διοικητική υπάλληλος ΠΕ 1 
Διοικητικού και δύο (2) Υπάλληλοι Εργάτες Καθαριότη-
τας ΥΕ 16.

7. Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν οι αυ-
ξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Δ.Λ.Τ. Σαλαμίνας οι 
οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός ωραρίου 
θα πρέπει οι υπάλληλοι να εργασθούν πέραν του υπο-
χρεωτικού κανονικού τους ωραρίου.

8. Το ότι η διοικητική υπάλληλος είναι επιφορτισμένη 
με όλα τα καθήκοντα λειτουργίας του Νομικού Προ-
σώπου πλέον των Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών 

που λαμβάνουν χώρα απογευματινές ώρες και το ότι το 
Δ.Λ.Τ.Σ. αντιμετωπίζει προβλήματα ως προς την τήρηση 
του προγράμματος καθαριότητας, λαμβανομένου υπό-
ψη της μεγάλης έκτασης των Χ.Ζ.Λ. της νήσου Σαλαμίνας.

9. Τις πιστώσεις προϋπολογισμού έτους 2022 στους ΚΑ 
10-6012.000 ποσού 1.700,00 € και 20-6012.000 ποσού 
2.200,00 €, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε υπερωριακή εργασία μέσα στα όρια 
που προβλέπουν οι διατάξεις του ν. 4354/2015 για το 
έτος 2022 ως εξής:

Για το μόνιμο διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό 
ως κατωτέρω:

Διοικητικό Προσωπικό:
Για έναν (1) διοικητικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ1 Διοι-

κητικού 240 ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας 
πέραν της υποχρεωτικής μέχρι την 22η ώρα, ήτοι 120 
ώρες ανώτατο όριο για το πρώτο εξάμηνο του έτους 
έως 30/06/2022 και αντίστοιχα 120 ώρες υπερωριακής 
απογευματινής εργασίας πέραν της υποχρεωτικής μέχρι 
την 22η ώρα, ήτοι 120 ώρες ανώτατο όριο για το δεύτερο 
εξάμηνο του έτους, από 01/07/2022 έως 31/12/2022.

Προσωπικό Καθαριότητας:
Για δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας Εργάτες Καθαρι-

ότητας ΥΕ 16 480 ώρες υπερωριακής απογευματινής 
εργασίας πέραν της υποχρεωτικής μέχρι την 22η ώρα, 
ήτοι 120 ώρες ανώτατο όριο ανά υπάλληλο για το πρώτο 
εξάμηνο του έτους έως 30/06/2022 και αντίστοιχα 120 
ώρες υπερωριακής απογευματινής εργασίας πέραν της 
υποχρεωτικής μέχρι την 22η ώρα, ήτοι 120 ώρες ανώ-
τατο όριο ανά υπάλληλο για το δεύτερο εξάμηνο του 
έτους, από 01/07/2022 έως 31/12/2022.

Η αμοιβή τους θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. 
20-6012.000, 10-6012.000 προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ. 
Σαλαμίνας οικονομικού έτους 2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Σαλαμίνα, 9 Νοεμβρίου 2021 

Ο Πρόεδρος 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ   
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*02057811012210008*

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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