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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών»
του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της
διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του
ν. 4555/2018 (Α’133).

2

Έγκριση σύναψης σύμβασης έργου μεταξύ της
εκκαθαρίστριας του καταργούμενου ΝΠΔΔ με την
επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ και εταιρείας
Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, στα πλαίσια εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31293/Σ.8336
(1)
Αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών»
του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’107), προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποστήριξη της
διαδικασίας καταχώρισης ή και διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 249 του
ν. 4555/2018 (Α’133).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α. της παρ. 4 του άρθρου 116 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ
107 Α’), «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού
πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις
σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά
και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200 Α’).
β. των παρ. 1 και 2 του άρθρου 124 του ν. 4483/2017
(ΦΕΚ 107 Α’), όπως τροποποιήθηκαν με τις παρ. 2 και 3
του άρθρου 30 του ν. 4508/2017 (ΦΕΚ 200 Α’).

Αρ. Φύλλου 1600

γ. της παρ. 8 του άρθρου 249 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ
133 Α΄).
δ. του ν. 344/1976 (ΦΕΚ 143 Α΄) «περί ληξιαρχικών πράξεων» όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου
4 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α΄).
ε. του άρθρου 9 του ν. 2447/1996 (ΦΕΚ 278 Α΄) «Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία
και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις».
στ. του π.δ. 497/1991 (ΦΕΚ 180 Α΄) «Κωδικοποίηση σε
ενιαίο κείμενο, με τον τίτλο ’’Κώδικας Διαταγμάτων για
τα Δημοτολόγια’’ των διατάξεων που ισχύουν και αναφέρονται στα δημοτολόγια, όπως καταρτίστηκε από την
Ειδική Επιτροπή του άρθρου 1 του ν.1084/1980».
ζ. του ν.δ. 2573/1956 (ΦΕΚ 241 Α΄) «Περί αλλαγής επωνύμου και προσλήψεως επωνύμου, πατρωνύμου και
μητρωνύμου», όπως συμπληρώθηκε με την παρ.1 του
άρθρου 8 του ν. 2130/1993 (ΦΕΚ 62Α΄) και στη συνέχεια
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 9 του ν. 2307/1995
(ΦΕΚ 113 Α΄).
η. του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α ΄).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005(ΦΕΚ 98
Α΄) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα Κυβερνητικά όργανα».
3) Το π.δ. 141/2017(ΦΕΚ 180 Α΄), «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών» όπως ισχύει.
4) Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α΄) «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».
5) Το π.δ. 86/2018 (ΦΕΚ 159 Α ΄) « Ανασύσταση του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομασία του σε Υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη».
6) Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α΄) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
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7) Την 46958/7-9-2018 ( ΦΕΚ 3902 Β΄) κοινή απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών περί
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών
Μαρίνα Χρυσοβελώνη».
8) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το
τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Α) Όταν μόνη γυναίκα υιοθετεί ανήλικο τέκνο στην
ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» στο Υποσύστημα
Ληξιαρχείου καταχωρίζονται μόνον τα στοιχεία της θετής
μητέρας κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παρ. 1 περ. ε
και στ του ν. 344/1976.
Β) Όταν μόνος άνδρας υιοθετεί ανήλικο τέκνο στην
ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου στο Πληροφοριακό Σύστημα «Μητρώο Πολιτών» στο Υποσύστημα
Ληξιαρχείου καταχωρίζονται μόνον τα στοιχεία του θετού πατέρα κατά παρέκκλιση του άρθρου 22 παρ. 1 περ.
ε και στ του ν. 344/1976.
Γ) Στις ανωτέρω περιπτώσεις τα ανήλικα θετά τέκνα
εγγράφονται στο δημοτολόγιο στη μερίδα του μοναδικού γονέα τους χωρίς την καταχώριση στοιχείων του
ελλείποντος γονέα κατά παρέκκλιση των διατάξεων των
άρθρων 2 και 3 του π.δ. 497/1991, εκτός αν τηρηθεί η
διαδικασία πρόσληψης πατρωνύμου ή μητρωνύμου
κατά τις διατάξεις του ν.δ. 2573/1953 και της παρ. 6 του
άρθρου 94 του ν. 3852/2010.
Δ) Ο θετός γονέας, άνδρας ή γυναίκα, ο οποίος έχει
την γονική μέριμνα του ανηλίκου δύναται να αιτηθεί την
διόρθωση των ληξιαρχικών πράξεων και των δημοτολογικών εγγραφών ανηλίκων τέκνων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με σκοπό την απάλειψη των στοιχείων
των φυσικών γονέων με αίτηση που υποβάλλεται εντός
έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος των διατάξεων των
παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου 9 του ν. 2447/1996,
όπως ισχύει, σύμφωνα με την παρ. ΣΤ της παρούσας.
Ε) Οι αναγκαίες προσαρμογές του πληροφοριακού
συστήματος με την ονομασία «Μητρώο Πολιτών» του
άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’), για την εφαρμογή αυτής της απόφασης έχουν ως ακολούθως:
1. Καταχώρηση ΛΠ Γέννησης
Ο ληξίαρχος καταχωρίζει τη νέα ΛΠ Γέννησης και καταγράφει ότι το παιδί υιοθετείται μόνον από τον έναν
γονέα. Το σύστημα δεν φέρει πάνω στην πράξη τα στοιχεία του έτερου βιολογικού γονέα. Υπάρχουν δύο (2)
περιπτώσεις:
α) Σε περίπτωση που υιοθετεί μόνο πατέρας, το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την ένδειξη «αδυναμία καθορισμού» στα στοιχεία μητέρας. Ο χρήστης δεν συμπληρώνει στην καρτέλα τα στοιχεία μητέρας.
β) Σε περίπτωση που υιοθετεί μόνον μητέρα, το σύστημα εμφανίζει αυτόματα την ένδειξη «αγνώστου πατρός»
και δεν μπορούν να καταχωριστούν στοιχεία πατέρα.
2. Προσθήκη έτερου γονέα στην ΛΠ Γέννησης από
υιοθεσία
Στην νέα ΛΠ γέννησης (υιοθεσία), μετά την οριστικοποίηση αυτής, υπάρχει ανάγκη να προστεθεί έτερος
γονέας στη ΛΠ Γέννησης.
α) Περίπτωση μονογενεϊκής υιοθεσίας τέκνου στο
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οποίο δεν έχουν προστεθεί (με απόφαση Δημάρχου)
στοιχεία γονέα και το οποίο στην συνέχεια υιοθετείται
από τον/την σύζυγο αυτής/αυτού: Διενεργείται με νέο
τύπο μεταβολής «Προσθήκη στοιχείων γονέα βάσει περ.
2 παρ.8 άρθρου 249 ν.4555/2018», με τον οποίο θα μεταφέρονται τα στοιχεία του/της συζύγου της/του μητέρας/
πατέρα με νόμιμο έρεισμα την δικαστική απόφαση περί
υιοθεσίας.
β) Περίπτωση μονογενεϊκής υιοθεσίας τέκνου στο
οποίο έχουν προστεθεί με απόφαση Δημάρχου στοιχεία πατέρα/μητέρας: Διενεργείται σε δύο διαδοχικές
διαδικασίες με δύο τύπους μεταβολών:
i. την «αφαίρεση στοιχείων γονέα» και στη συνέχεια
ii. « Προσθήκη στοιχείων γονέα βάσει περ. 2 παρ. 8 άρθρου 249 ν. 4555/2018», με τον οποίο θα μεταφέρονται
τα στοιχεία του συζύγου της/του μητέρας/πατέρα με
νόμιμο έρεισμα την δικαστική απόφαση περί υιοθεσίας
3. Αναδρομικότητα
α) Η αφαίρεση των στοιχείων του φυσικού πατέρα,
τα οποία είχαν καταχωρισθεί στην αρχική ΛΠ γέννησης,
γίνεται με νέο τύπο μεταβολής, «αφαίρεση στοιχείων
πατρός βάσει περ. 4 παρ. 8 άρθρου 249 ν. 4555/2018»,
με νόμιμο έρεισμα την αίτηση του γονέα και έχει ως
αποτέλεσμα να αφαιρούνται τα στοιχεία και το παιδί να
χαρακτηρίζεται «ως άνευ πατρός».
β) Η αφαίρεση των στοιχείων της φυσικής μητέρας,
τα οποία είχαν καταχωρισθεί στην αρχική ΛΠ γέννησης,
γίνεται με νέο τύπο μεταβολής, «αφαίρεση στοιχείων
μητρός βάσει περ. 4 παρ. 8 άρθρου 249 ν. 4555/2018»
με νόμιμο έρεισμα την αίτηση του γονέα και αποτέλεσμα
έχει να αφαιρούνται τα στοιχεία και το παιδί να χαρακτηρίζεται «ως άνευ μητρός».
Κάθε μεταβολή αποτυπώνεται στην ληξιαρχική πράξη
Γέννησης.
ΣΤ) Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 2 έως
4 του άρθρου 9 του ν. 2447/1996, όπως ισχύει, αρχίζει
από την 01/08/2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευ8εί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Ο Υπουργός

Η Υφυπουργός

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ
I

Αριθμ. 40473ΕΞ2019
(2)
Έγκριση σύναψης σύμβασης έργου μεταξύ της
εκκαθαρίστριας του καταργούμενου ΝΠΔΔ με
την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ και εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, στα πλαίσια εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της εκκαθάρισης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.δ. 2488/1953 (Α΄195), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, με το οποίο συνεστήθη το νομικό πρόσωπο
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δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας»,
β) του άρθρου 19 του ν. 4250/2014 (Α΄74), που αφορά
σε γενικές διατάξεις περί καταργήσεων - συγχωνεύσεων
νομικών προσώπων και υπηρεσιών του εν λόγω νόμου,
γ) του άρθρου 61 του ν. 4305/2014 (Α΄237), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το οποίο καταργείται την 30η
Νοεμβρίου 2014 το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Κωπαΐδας» και τίθεται σε καθεστώς εκκαθάρισης,
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του ν. 4325/2015
(Α΄47), με την οποία καταργείται η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από το Υπουργείο Εσωτερικών, για την
διενέργεια καταγραφής,
ε) του άρθρου 65 του ν. 4342/2015 (Α΄143), με το οποίο
αντικαταστάθηκε η περίπτωση α της παραγράφου 2 του
άρθρου 61 του ν. 4305/2014 και προστέθηκε περίπτωση
γ σε αυτό,
στ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών» (Α΄181),
η) του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄116),
θ) της ΔΟΔΓ4015335 ΕΞ 2015/20-7-2015, απόφασης
ορισμού εκκαθαριστή στο καταργούμενο ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας» (ΦΕΚ Β’1662/7-8-2015),
ι) της ΔΟΔΓ4005019 ΕΞ 2016/11-3-2016, τροποποιητικής απόφασης παράτασης του χρόνου περάτωσης της
εκκαθάρισης στο καταργούμενο ν.π.δ.δ. «Οργανισμός
Κωπαΐδας» (ΦΕΚ Β’799/24-3-2016),
ια) της αρ. πρωτ. ΔΟΔΓ4025919 ΕΞ 2016/23-12-2016
τροποποιητικής απόφασης παράτασης του χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης στο καταργούμενο ν.π.δ.δ.
«Οργανισμός Κωπαΐδας» (ΦΕΚ Β4399),
ιβ) της αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΟΘ Α 0000006 ΕΞ 2018/
3-1-2018, τροποποιητικής απόφασης παράτασης του
χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης στο καταργούμενο
ν.π.δ.δ. «Οργανισμός Κωπαΐδας», (ΦΕΚ Β΄6/5-1-2018) και
(Β΄994, διόρθωσης σφάλματος),
ιγ) της αρ. πρωτ. οικ. 19554/5-3-2019 (ΦΕΚ Β’862/
12-3-2019) τροποποιητικής απόφασης παράτασης του
χρόνου περάτωσης της εκκαθάρισης στο καταργούμενο
ν.π.δ.δ.«Οργανισμός Κωπαΐδας».
2. Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 της αριθμ. πρωτ.
ΔΟΔΓ4015335ΕΞ2015/20-7-2015 απόφασης ορισμού
εκκαθαριστή, σύμφωνα με το οποίο: «Ο εκκαθαριστής
έχει δικαίωμα, μετά από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών, να αναθέτει σε λογιστές, ορκωτούς ή μη, και
άλλους ειδικούς, κατά περίπτωση, επιστήμονες ή προσωπικό, όταν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και εργασίες
για την εκτέλεση των παραπάνω υποχρεώσεών του».
3. Το από 16-11-2018 (αριθμ. πρωτ. ΔΕΕΟΘ
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0013644ΕΙ2018/20-11-2018) αίτημα - επιστολή της εκκαθαρίστριας με το οποίο μας ζητά έγκριση για την σύναψη Σύμβασης Έργου με εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών η οποία μπορεί να συνδράμει κατάλληλα και
να παράσχει υποστήριξη στο έργο της εκκαθάρισης
προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο αυτής, καθώς και
τις επισυναπτόμενες σε αυτό προσφορές τεσσάρων (4)
εταιρειών ορκωτών ελεγκτών - λογιστών.
4. Το γεγονός ότι από τις υποβληθείσες προσφορές επιλέχθηκε ως συμφερότερη οικονομικά η προσφορά της
εταιρείας «AUDIT OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.».
5. Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη, η οποία εκτιμάται
ότι θα ανέλθει στο ποσό των σαράντα οκτώ χιλιάδων
εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (48.980,00€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καλυφθεί από τα χρηματικά διαθέσιμα
του Οργανισμού Κωπαΐδας που μεταφέρονται με την
αρ. πρωτ. οικ. 19554/5-3-2019 απόφαση ως έσοδο στο
λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, με αριθμό 200543
«Μεταφορά από Διάφορους Λογαριασμούς» με IBAN
GR 3101000230000000000200543 που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος και εγγράφονται ως αντίστοιχες
πιστώσεις στον λογαριασμό εσόδου 1520301001 (πρώην
ΚΑΕ 3916) «Χρηματικά Υπόλοιπα Περιουσίας Ειδικών
Ταμείων, Λογαριασμών και Νομικών Προσώπων που
Καταργούνται», του οικονομικού έτους 2019 και δεν θα
επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
6. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 2β
του άρθρου 61 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, «Το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης βαρύνει ως υποχρέωση ή
περιέρχεται ως έσοδο στον κρατικό προϋπολογισμό»,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η σύναψη μίας (1) Σύμβασης Έργου μεταξύ της εκκαθαρίστριας Μασουρίδου Παναγιώτας του
Γεωργίου, ως εκπροσώπου του Οργανισμού Κωπαΐδας
και της εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών «AUDIT
OPINION ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Ε.Π.Ε.», κατόπιν του αιτιολογημένου αιτήματος της εκκαθαρίστριας, προκειμένου
να διευκολυνθεί, στη διεκπεραίωση των εργασιών της
εκκαθάρισης.
2. Η αμοιβή θα καταβάλλεται τμηματικά, σύμφωνα
με τα διαλαμβανόμενα στην ΔΟΔΓ4005019 ΕΞ 2016/
11-3-2016 απόφαση και με βάση την πρόοδο και τα παραδοτέα των επιμέρους εργασιών, όπως αυτά θα περιγράφονται στη σύμβαση και μετά από την έκδοση των
σχετικών τιμολογίων.
3. Σε περίπτωση λύσης της ανωτέρω σύμβασης για
οποιοδήποτε λόγο απαιτείται εκ νέου έγκριση του
Υπουργού Οικονομικών για σύναψη νέας σύμβασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Απριλίου 2019
Ο Yπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 1600/10.05.2019

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.
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