
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής για την αναμόρφωση και τον εκσυγ-
χρονισμό του δικαίου των επιχειρήσεων.

2 Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-
ριακές και εξαιρέσιμες καθ’ υπέρβαση της εβδο  -
μα διαίας υποχρεωτικής εργασίας για το φυλακτι-
κό προσωπικό ΙΔΟΧ του Λαογραφικού και Εθνο-
λογικού Μουσείου Μακεδονίας  - Θράκης, για το 
οικονομικό έτος 2020 (Α’ και β’ εξάμηνο).

3 Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 
25 ν. 1599/1986.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16440 (1)
   Σύσταση και συγκρότηση νομοπαρασκευαστι-

κής επιτροπής για την αναμόρφωση και τον εκ-

συγχρονισμό του δικαίου των επιχειρήσεων. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 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. Του άρθρου 9 του ν. 4441/2016 «Απλοποίηση δια-
δικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών 
εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» (Α’ 227).

γ. Του άρθρου 5 του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του 
δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών» (Α’ 104).

δ. Του άρθρου 6 του ν. 3190/1955 «Περί Εταιρειών Πε-
ριορισμένης Ευθύνης» (Α’ 91).

ε. Των άρθρων 50 και 249 επ. του ν. 4072/2012 «Βελ-
τίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα Εταιρική 
μορφή - και άλλες διατάξεις» (Α’ 86).

στ. Του ν.  3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(Γ.Ε.Μ.Η.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νο-
μοθεσίας» (Α’ 297), όπως ισχύει.

ζ. Του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 167).

η. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα (Α’ 98).

θ. Του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη των Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της 
“Νέας Δημοκρατίας” (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (Α’ 118).

ι. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και Καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων», (Α’ 208).

ια. Του π.δ. 147/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (Α’ 192), όπως ισχύει.

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

ιγ. Την αριθμ. Υ2/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
Κυριάκου Μητσοτάκη «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή 
Υπουργού και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

ιδ. Την υπ’ αριθμ 46/2019 απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Νικόλαο Παπαθανάση» (Β’ 3100).

ιε. Της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2156/1993 «Συμπλή-
ρωση του ν. 1703/1987 "Ρύθμιση μισθώσεων κατοίκων" 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 109).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση και συγκρότηση 
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Τη σύσταση και συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής 
επιτροπής με αντικείμενο: Τη μελέτη και εισήγηση των 
αναγκαίων νομοθετικών προτάσεων με σκοπό την ανα-
μόρφωση και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου 
που διέπει τη λειτουργία των επιχειρήσεων και του εται-
ρικού δικαίου εν γένει.

Άρθρο 2
Σύνθεση Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής

Ορίζονται ως μέλη της Νομοπαρασκευαστικής Επι-
τροπής οι κάτωθι:

1. Ευάγγελος Περάκης του Εμμανουήλ, Ομότιμος Κα-
θηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
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στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ορίζεται ως Πρόεδρος 
της Επιτροπής.

2. Γεώργιος Μιχαλόπουλος του Νικολάου, Καθηγητής 
της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

3. Νικόλαος Βερβεσός του Ανδρέα, Επίκουρος Καθηγη-
τής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

4. Απόστολος Καραγκουνίδης του Αθανασίου, Αναπλη-
ρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

5. Θεόδωρος Κατσάς του Γεωργίου, Επίκουρος Καθη-
γητής της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπι-
στημίου Θράκης.

6. Βασίλειος Τουντόπουλος του Δημητρίου, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.

7. Γεώργιος Σιγανίδης του Γεωργίου, Δικηγόρος Αθηνών.
8. Σωτήριος Μασγανάς του Γεωργίου, Διευθυντής 

Γραφείου Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή.

9. Ελένη Αθανασάκη του Γεωργίου, Συνεργάτης Γενι-
κού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
με αναπληρώτρια την Αγγελική Αντωνοπούλου του Γε-
ωργίου, Δικηγόρο Αθηνών.

10. Αλέξανδρος Σφαρνάς του Πέτρου, Ορκωτός Ελε-
γκτής -Λογιστής.

11. Ορέστης Καβαλάκης του Πλάτωνα, Δικηγόρος Αθη-
νών, με αναπληρώτρια την Αλίκη Παπαδοπούλου του 
Βλασίου, με ΑΔΤ AM 017560, Δικηγόρο Αθηνών.

12. Δημήτριος Μπράμης του Γεωργίου, Δικηγόρος 
Αθηνών.

13. Ασπασία Μαλιάγκα του Ευαγγέλου, Δικηγόρος 
Αθηνών.

14. Αναστασία Πετρούλια του Γεωργίου, Δικηγόρος 
Αθηνών.

15. Χαράλαμπος Σαμαράς του Γρηγορίου, Οικονομο-
λόγος.

Άρθρο 3
Καθήκοντα Γραμματέως

Καθήκοντα Γραμματέως της Επιτροπής θα εκτελεί το 
μέλος Αθανασάκη Ελένη του Γεωργίου, Συνεργάτης Γενι-
κού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, 
με αναπληρώτρια το αναπληρωματικό μέλος Αγγελική 
Αντωνοπούλου του Γεωργίου, Δικηγόρο Αθηνών.

Άρθρο 4
Συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, προκειμένου να 
διευκολύνεται στο έργο της, δύναται να καλεί και να 
αιτείται την συνδρομή φορέων και εμπειρογνωμόνων. 
Επίσης δύναται να κατανείμει το έργο σε Υπό-Επιτροπές.

Άρθρο 5
Προθεσμία ολοκλήρωσης έργου Νομοπαρα-
σκευαστικής Επιτροπής

Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή οφείλει να περα-
τώσει το έργο της έως τις 30/05/2020.

Άρθρο 6
Τόπος και χρόνος συνεδριάσεων

Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός ωραρίου λειτουρ-
γίας των δημόσιων υπηρεσιών στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων 721 του 7ου ορόφου στο κτίριο του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Αθήνα επί της οδού 
Νίκης 5-7. Εναλλακτικά δύναται να συνεδριάζει στην 
έδρα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στο Κτίριο 
του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην Πλα-
τεία Κάνιγγος, αίθουσα συνεδριάσεων 611 του έκτου 
ορόφου, κατόπιν συνεννοήσεως των μελών της Επι-
τροπής.

Άρθρο 7
Αποζημίωση

Στον Πρόεδρο, τα μέλη και την εκτελούσα χρέη γραμ-
ματέα της ανωτέρω Επιτροπής ουδεμία αποζημίωση 
καταβάλλεται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 136 (2)
Καθορισμός των ωρών απασχόλησης κατά τις Κυ-

ριακές και εξαιρέσιμες καθ’ υπέρβαση της εβδο-

μαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας για το φυλα-

κτικό προσωπικό ΙΔΟΧ του Λαογραφικού και 

Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας - Θράκης, 

για το οικονομικό έτος 2020 (Α’ και β’ εξάμηνο). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/

Α’/2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις ….».

2. Tου ν.δ. 406/1970«Περί ιδρύσεως του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας» (ΦΕΚ 9 Α’).

3. Tου π.δ. 346/1993 «Μετονομασία του Λαογραφικού 
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας σε Λαογραφι-
κό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας  - Θράκης».
(ΦΕΚ 146 Α’).

4. Tου π.δ. 1117/1977 «Περί κυρώσεως κανονισμού ορ-
γανώσεως και λειτουργίας του Λαογραφικού και Εθνολο-
γικού Μουσείου Μακεδονίας» (ΦΕΚ 361/Α’/22.11.1977).

5. Tης παρ. 25 του άρθρου 19 ν. 2947/2001 (ΦΕΚ 228/Α’/
9-10-2001) για την υπαγωγή του ΛΕΜΜ-Θ στην εποπτεία 
του ΥΠΠΟ.

6. Tου άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 84/
Α’/15-3-2000) «Ίδρυση Εταιρείας “Ολυμπιακό Χωριό 2004 
Α.Ε.” προστασία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και 
άλλες διατάξεις», διά του οποίου ορίζεται ότι, για την 
εξυπηρέτηση του κοινού, τα Μουσεία, οι Αρχαιολογικοί 
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Χώροι, οι Συλλογές, οι πινακοθήκες που ανήκουν ή επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού, λειτουργούν 
και φυλάσσονται σε ετήσια βάση και με το απαραίτητο 
προσωπικό ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατά τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες

7. Tης αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/24581/31-5-1989 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 11 
του ν. 1881/1990 (ΦΕΚ 42/Α’/23-4-90) και συμπληρώθηκε 
από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 8 εδάφιο γ-δ του 
ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις Πολιτιστικής 
ανάπτυξης» (ΦΕΚ 271/Α’/24-12-1997).

8. Tου π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α’/22-09-2015) «Ανασύσταση 
των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, ……».

9. Tου π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ 121/Α’/09-07-2019) «Διορι-
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα-
πληρωτών Υπουργών, και Υφυπουργών.

10. Tην αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ.205/29562/17.12.2019 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 για την κίνηση των διαδι-
κασιών πρόσληψης δέκα (10) ατόμων, εκ των οποίων 
δύο (2) άτομα κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Λαογράφων/
Εθνολόγων/Κοινωνικών Ανθρωπολόγων, ένα (1) άτομο 
κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Εκπαιδευτικών Μουσειο-
παιδαγωγικής, ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας 
Βιβλιοθηκονομίας, ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ ειδικό-
τητας Λογιστικής και πέντε (5) άτομα κατηγορίας ΔΕ ει-
δικότητας Φύλαξης-Πληροφόρησης, με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 
οκτώ (8) μηνών.

11. Tο γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση προκαλεί-
ται δαπάνη ύψους έως 10.300 € (συμπεριλαμβανομένων 
των εργοδοτικών εισφορών), η οποία θα βαρύνει τις πι-
στώσεις των ΚΑΕ 0263α και 0561 του προϋπολογισμού 
του ΛΕΜΜ-Θ, όπου έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση 
για το οικονομικό έτος 2020 σύμφωνα με το ΑΠ 130/
22-01-2020 έγγραφο του ΛΕΜΜ-Θ.

12. Tην απόφαση του Δ.Σ. του ΛΕΜΜ-Θ της 876/
20-01-2020 συνεδρίασής του, σύμφωνα με την οποία 
λόγω της φύσης των σκοπών που καλείται να υπηρε-
τήσει το προσωπικό ΔΕ Φύλαξης  - Πληροφόρησης, 
κρίνεται απαραίτητη η απασχόληση κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, πέντε (5) υπαλλήλων ΙΔΟΧ 
κλάδου ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης για τη λειτουρ-
γία των εκθέσεων του Μουσείου, σε ετήσια βάση, 
αποφασίζει:

Καθορίζει, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
20 παρ. Γ3 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α’/2015) «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις ….» έως 48 ώρες ανά υπάλληλο κατά μήνα 
την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες, καθ’ 
υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για 
πέντε (5) υπαλλήλους ΙΔΟΧ του ΛΕΜΜ-Θ κατηγορίας και 
ειδικότητας: ΔΕ Φύλαξης - Πληροφόρησης.

Αρμόδιος για τη διαπίστωση πραγματικής παροχής 
της ανωτέρω απασχόλησης καθίσταται ο Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης του ΛΕΜΜ-Θ.

Η απόφαση αυτή έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της και 
μέχρι 31/12/2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2020

Η Υπουργός

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   

Ι

 Αριθμ.: 9556/Σ.2481 (3)
Παράταση προθεσμίας παραγράφου 4 άρθρου 25 

ν. 1599/1986. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1599/1986 «Σχέ-

σεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου 
ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 75),

β) της αριθμ. ΤΑΔΚ οικ.255/22-2-2018 (Β’ 747) απόφα-
σης, με την οποία είχε παραταθεί η προθεσμία για την 
έκδοση δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές 
μέχρι την 30-6-2020,

γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτε-
ρικών» (Α’ 180), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159),

ε) 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),

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

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

η) της αριθμ. 1095Α’/2019 απόφασης του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιο-
τήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο» 
(Β’ 3180).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, απο-
φασίζουμε:

Παρατείνουμε εκ νέου μέχρι 30-06-2022 την προθε-
σμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 25 του 
ν. 1599/1986 (Α’ 75), το οποίο αναφέρεται στην έκδοση 
δελτίων ταυτότητας από τις Αστυνομικές Αρχές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2020

Ο Υφυπουργός

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ     
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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,




