
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες, 
για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο 
Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν 
καλύπτει οργανική θέση.

2 Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων 
ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχει-
ριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 «Ρύθ-
μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 207).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 149799 (1)
   Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομα-

διαίας εργασίας, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες, 

για έναν (1) υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο 

Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού του 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και δεν 

καλύπτει οργανική θέση. 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. Α1 και Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 

«Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο-
λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρ-
μογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι-
αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176).

β) Των άρθρων 77 και 91 του ν. 4270/2014 «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» (Α 143), όπως ισχύει.

γ) Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 145).

δ) Του π.δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι-
σμού και Αθλητισμού» (Α΄ 7).

ε) Του άρθρου 1 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
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» (Α΄ 114).

στ) Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

ζ) Του άρθρου 10 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κα-
τάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

η) Του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

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

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/
138665/11489/11278/4137/16-3-2020 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Διορισμός Υπη-
ρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού» (ΥΟΔΔ 198).

3. Την υπ’ αρ. 45044/3-2-2021 απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού 
«Διορισμός Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΥΟΔΔ 84).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΕΚΕ/222899/821/ 
18-5-2020 απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εκχώρηση αρ-
μοδιοτήτων και δικαιώματος τελικής υπογραφής, κατά 
περίπτωση, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, 
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Τμημάτων του 
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Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (τομέα Πολιτι-
σμού)» (Β 1908).

5. Το υπ’ αρ. 146194/7-4-2021 έγγραφο της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Το-
μέα Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, σύμφωνα με το οποίο από 
την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη συνολικού 
ύψους 600,00 ευρώ, η οποία βαραίνει τις πιστώσεις του 
Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Αθλητισμού οικονομικού έτους 2021 και ειδικότερα 
τον ΑΛΕ 2120201001 του Ειδικού Φορέα 1021/101.

6. Τις υπ’ αρ. 15227/14-1-2021 (ΑΔΑ Ω8ΙΕ4653Π4-ΗΡΡ) 
και 133377/1-4-2021 (ΑΔΑ ΩΔ824653Π4-8Χ9) αποφά-
σεις ανάληψης υποχρέωσης της Διεύθυνσης Προϋπολο-
γισμού και Οικονομικής Διαχείρισης Τομέα Πολιτισμού 
του ΥΠΠΟΑ, που αφορούν στην κάλυψη της ανωτέρω 
δαπάνης.

7. Το γεγονός ότι η απογευματινή υπερωριακή εργασία 
του αναφερόμενου στην παρούσα απόφαση υπαλλήλου 
κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του 
Γραφείου Γενικής Γραμματέως Σύγχρονου Πολιτισμού 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφα-
σίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της 
παρ. Α2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015, απογευματινή 
υπερωριακή εργασία, καθ’ υπέρβαση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες, 
σε έναν (1) υπάλληλο με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Αορίστου Χρόνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, που υπηρετεί  στο Γραφείο Γενικής Γραμματέως 
Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και δεν καλύπτει οργανική θέση.

2. Αρμόδια για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της υπερωριακής εργασίας του εν λόγω υπαλλήλου καθί-
σταται η Διευθύντρια του Γραφείου Γενικής Γραμματέως 
Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή 
της μέχρι 30-6-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Απριλίου 2021

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΚΟΚΟΛΑΚΗ

Ι

    Αριθμ. 17192οικ. (2)
Καθορισμός φορέων, όρων και προϋποθέσεων 

ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης των Διαχει-

ριστών Αφερεγγυότητας του ν. 4738/2020 «Ρύθ-

μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και 

άλλες διατάξεις» (Α’ 207). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 4738/2020 «Ρύθ-

μιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 207),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 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 π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο-
νομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119),

δ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

ε) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης» (Α’ 7).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Υποχρέωση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης

1. Κάθε διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται 
να προσκομίσει στη γραμματεία του αρμόδιου οργάνου 
σύμφωνα με τη περ. γ του άρθρου 227 του ν. 4738/2020, 
εντός πέντε (5) ημερών από το διορισμό του, σύμβαση 
ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης.

2. Διαχειριστής αφερεγγυότητας που δεν έχει προσκο-
μίσει στο αρμόδιο όργανο σύμβαση ασφάλισης επαγ-
γελματικής ευθύνης δεν μπορεί να αναλάβει καθήκοντα 
διαχειριστή αφερεγγυότητας.

3. Κάθε διαχειριστής αφερεγγυότητας έχει την υπο-
χρέωση να καταχωρεί στο Μητρώο Διαχειριστών Αφε-
ρεγγυότητας κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης 
ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, τη σύναψη της, 
τον χρόνο έναρξης της ισχύος της σύμβασης ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης, τη διάρκεια αυτής, τον χρόνος 
λήξης της, το κεφάλαιο κάλυψης, το ποσό απαλλαγής, 
την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της και κάθε μεταβολή 
των όρων αυτής.

4. Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης με οποιοδήποτε τρόπο, η 
παράλειψη καταχώρησης νέας σύμβασης ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης στο Μητρώο Διαχειριστών 
Αφερεγγυότητας αποτελεί λόγο ανάκλησης και αντικα-
τάστασής του.

5. Οι φορείς ασφάλισης υποχρεούνται να ενημερώ-
νουν το Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυότητας, εάν 
καταγγελθεί ή δεν ανανεωθεί το ασφαλιστήριο συμ-
βόλαιο. Η ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης θα πρέπει 
να συμπεριληφθεί ως σχετικός όρος στα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια.

6. Ως φορείς ασφάλισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του 
άρθρου 261 του ν. 4738/2020, νοούνται όλες οι νομίμως 
λειτουργούσες στην ελληνική επικράτεια ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις.

Άρθρο 2 
Περιεχόμενο της σύμβασης ασφάλισης 
επαγγελματικής ευθύνης

1. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα 
πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του διαχειριστή 
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αφερεγγυότητας από την άσκηση των καθηκόντων του, 
έναντι των πτωχευτικών πιστωτών και του οφειλέτη, ενώ 
θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι τα ποσά ασφα-
λιστικής κάλυψης ισχύουν ανά συμβάν και συνολικά κατ’ 
έτος, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας.

2. Οι καλύψεις αφορούν κάθε άδικη πράξη που τελεί-
ται από το διαχειριστή αφερεγγυότητας, εξαιρουμένου 
του δόλου.

3. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα 
πρέπει να καλύπτει και την αδικοπρακτική ευθύνη του 
διαχειριστή αφερεγγυότητας, εξαιρουμένων των πράξε-
ων ή παραλείψεων που τελέσθηκαν με δόλο.

4. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα 
πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη του διαχειριστή 
αφερεγγυότητας από την άσκηση των καθηκόντων του 
και στις περιπτώσεις που για λογαριασμό του διαχειριστή 
αφερεγγυότητας ενεργεί προστηθείς ή εντολοδόχος του.

5. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα 
πρέπει να καλύπτει την αστική ευθύνη από την άσκηση 
των καθηκόντων του διαχειριστή αφερεγγυότητας, και 
στις περιπτώσεις που ο διαχειριστής αφερεγγυότητας 
δραστηριοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, και 
σε άλλες χώρες της Ε.Ε.

6. Η σύμβαση ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα 
πρέπει να αναφέρει ρητά ότι οι ειδικοί όροι ασφάλισης 
της επαγγελματικής ευθύνης ενός προσώπου ως διαχει-
ριστή αφερεγγυότητας υπερισχύουν των γενικών όρων 
της σύμβασης.

7. Οι όροι, οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές του ασφαλι-
στηρίου συμβολαίου που αντιτάσσονται κατά του δια-
χειριστή αφερεγγυότητας, αντιτάσσονται από το φορέα 
ασφάλισης και κατά παντός τρίτου, κατά τρόπο ώστε η 
ευθύνη του φορέα ασφάλισης έναντι των τρίτων να μην 
είναι ευρύτερη από την ευθύνη του έναντι του διαχειρι-
στή αφερεγγυότητας.

8. Η Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας μπορεί να 
προσδιορίζει πρόσθετους όρους της σύμβασης ασφάλι-
σης επαγγελματικής ευθύνης με απόφαση της.

Άρθρο 3 
Διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης

Θα πρέπει να υφίσταται ενεργή σύμβαση ασφάλισης 
καθ’ όλο το χρονικό διάστημα από το διορισμό του δι-
αχειριστή αφερεγγυότητας και για όσο χρόνο ασκεί τα 
καθήκοντα του. Η ασφαλιστική σύμβαση θα καλύπτει 
το διαχειριστή αφερεγγυότητας για όλη τη διάρκεια της 
ασφαλιστικής περιόδου, η οποία θα είναι τουλάχιστον 
ετήσια, ανανεώσιμη, και θα παρέχει εκτεταμένη περίοδο 
αναγγελίας τριετούς διάρκειας από την λήξη των καθη-
κόντων του διαχειριστή αφερεγγυότητας.

Άρθρο 4 
Ύψος ασφαλιστικής κάλυψης

Ως προς την ασφαλιστική κάλυψη του διαχειριστή 
αφερεγγυότητας, ισχύουν τα εξής:

Το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης διαφοροποιείται 
ανάλογα με τη βαθμίδα του διαχειριστή αφερεγγυότη-
τας, ως εξής:

i. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχειριστής αφερεγγυ-
ότητας Α’ βαθμίδας, ποσό πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ 
[500.000 €] ανά συμβάν και ενός εκατομμυρίου ευρώ 
[1.000.000 €] συνολικά κατ’ έτος και 

ii. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαχειριστής αφερεγ-
γυότητας Β’ βαθμίδας, ποσό διακοσίων χιλιάδων ευρώ 
[200.000 €] ανά συμβάν και τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ 
[400.000 €] συνολικά κατ’ έτος.

Σε περίπτωση που, λόγω ασφαλιστικής αποζημίωσης, 
εξαντληθεί το ελάχιστο προβλεπόμενο ποσό ασφαλιστι-
κής κάλυψης πριν από τη λήξη της διάρκειας του ασφα-
λιστηρίου συμβολαίου, ο ασφαλισμένος υποχρεούται 
να καταχωρήσει στο Μητρώο Διαχειριστών Αφερεγγυ-
ότητας συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη για το 
υπόλοιπο της ασφαλιστικής περιόδου.

Τα άνω προβλεπόμενα όρια ασφαλιστικής κάλυψης 
συνιστούν τα ελάχιστα υποχρεωτικά όρια ασφαλιστι-
κής κάλυψης του διαχειριστή αφερεγγυότητας και δεν 
περιορίζουν την εκ του νόμου ευθύνη του διαχειριστή 
αφερεγγυότητας ούτε περιορίζουν τη δυνατότητα του 
να αναζητεί επιπλέον όρια ή καλύψεις.

Ο διαχειριστής αφερεγγυότητας υποχρεούται να είναι 
επαρκώς και κατάλληλα ασφαλισμένος για το μέγεθος 
των εργασιών που αναλαμβάνει.

Άρθρο 5 
Απαλλαγή/Συμμετοχή ασφαλισμένου στη ζημία

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο μπορεί να προβλέπει 
απαλλαγή ή συμμετοχή του ασφαλισμένου διαχειριστή 
αφερεγγυότητας στην εκάστοτε ζημία.

Εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, ισχύουν τα κά-
τωθι:

i. για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας φυσικά και 
νομικά πρόσωπα Α’ βαθμίδας, το ποσό της απαλλαγής 
από την ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαί-
νει το 5% ανά συμβάν, με μέγιστο ποσό απαλλαγής ανά 
συμβάν αυτό των 20.000 ευρώ και

ii. για τους διαχειριστές αφερεγγυότητας φυσικά και 
νομικά πρόσωπα Β’ βαθμίδας, το ποσό της απαλλαγής 
από την ασφαλιστική κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τα 10.000 ευρώ ανά συμβάν.

Ως συμβάν θεωρείται το ζημιογόνο γεγονός (πράξη 
ή παράλειψη του διαχειριστή αφερεγγυότητας) από το 
οποίο ενδέχεται να γεννηθούν αξιώσεις ενός ή περισσο-
τέρων προσώπων σε βάρος του ασφαλισμένου διαχει-
ριστή αφερεγγυότητας.

Άρθρο 6 
Τελικές διατάξεις

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Απριλίου 2021

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ   
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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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