
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής για τη 
Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαι-
ωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών 
Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε του 
ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δικαιω-
μάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (Α’ 100) 
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4708/ 
2020 (Α’140).

2 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-
κείου Τρικάλων- Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου 
Υποθηκοφυλακείου Πύρρας - Σύσταση Υποκατα-
στήματος Τρικάλων στο Κτηματολογικό Γραφείο 
Θεσσαλίας του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

3 Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-
λακείου Άμφισσας- Κατάργηση του Ειδικού Άμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Γαλαξιδίου  - Σύσταση 
Υποκαταστήματος Άμφισσας στο Κτηματολογικό 
Γραφείο Στερεάς Ελλάδας του ν.π.δ.δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/246049 (1)
   Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής για τη 

Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαι-

ωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενι-

κών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66Ε 

του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβολές δι-

καιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγε-

νικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προ-

στέθηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 

(Α’ 100) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του 

ν. 4708/2020 (Α’140).

  Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργά-

νωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοί κησης»,

β. Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (A’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρ-
θρο 119 περ. 22 του ν. 4622/2019 “Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης” (Α’ 133).

γ. Του άρθρου 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για 
προσβολές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και 
συγγενικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο 52 παρ. 1 του ν. 4481/2017 (Α’ 100) 
και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4708/2020 
(Α’140).

δ. Του π.δ. 70/2015 (Α’114).
ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 

Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

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

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

η. Του π.δ. 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (Α’ 165).

2. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥ-
ΕΦΤΠ/42269/3638/3476/196/30-1-2018 (Β’ 351) απόφα-
ση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με 
τη “Συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες Επιτροπής 
για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιω-
μάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιω-
μάτων και καθορισμός τέλους εξέτασης αίτησης σύμφωνα 
με το άρθρο 66Ε του ν. 2121/1993 «Κυρώσεις για προσβο-
λές δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο», όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 52 παρ 1 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄ 100)».

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥ-
ΕΦ/576332/43981/42915/1336/23-10-2019 (ΥΟΔΔ 889) 
διόρθωση σφάλματος (ΥΟΔΔ 954) απόφαση της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού, με την οποία διορίστη-
καν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού 
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Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού), όπως τροποποι-
ήθηκε μεταγενέστερα με τις υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ-
ΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/26628/2543/2495/154/20-1-2020 
(ΥΟΔΔ 50) και ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/ 
718289/72675/49776/46553/1578/18-12-2020 (ΥΟΔΔ 
1054) όμοιες αποφάσεις.

4. Το από 18-5-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Γραφείου Υπουργού, με το οποίο διαβιβάστηκε 
η υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/1144/23-4-2021 επιστολή του Προ-
έδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), σχετικά με τον ορισμό των εκπρο-
σώπων της ΑΠΔΠΧ (τακτικού και αναπληρωματικού μέ-
λους) στην Επιτροπή.

5. Το από 19-5-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Γραφείου Υπουργού, με το οποίο διαβιβάστηκε 
ηλεκτρονικό μήνυμα της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ταχυδρομείων (EETT), σχετικά με τον ορισμό 
των εκπροσώπων της ΕΕΤΤ (τακτικού και αναπληρωμα-
τικού μέλους) στην Επιτροπή.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο-
γισμού του Κράτους, αποφασίζουμε:

1. Συστήνουμε Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Δια-
δικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιο-
κτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων σύμφωνα με το 
άρθρο 66Ε ν. 2121/1993, όπως ισχύει (η οποία εφεξής για 
λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως ΕΔΠΠΙ - Επιτροπή 
για τη Διαδικτυακή Προσβολή Πνευματικής Ιδιοκτησίας), 
με έδρα το κτίριο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτη-
σίας (ΟΠΙ), επί της οδού Μετσόβου 5, Αθήνα.

2. Η Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τα 
μέλη της με δικαίωμα ψήφου, ως εξής:

α. Τον Παναγιώτη Τσίρη του Βασιλείου, με ΑΔΤ: ΑΚ 
107187, Ομότιμο Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στο 
Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Πρό-
εδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ, ως Πρόεδρο 
της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Κου-
τσαντώνη του Σπήλιου, με ΑΔΤ ΑΗ 007627, δικηγόρο Αθη-
νών, αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ.

β. Την Ασημίνα Γιαννοπούλου του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. 
ΑΚ 224129, στέλεχος Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινω-
νιακών Θεμάτων, εκπρόσωπο της EETT, με αναπληρωτή 
της τον Γιώργο Κολυβά του Θωμά, με Α.Δ.Τ ΑΗ 066923, 
Προϊστάμενο Τμήματος Ρύθμισης Τηλεπικοινωνιακών 
Θεμάτων.

γ. Τον Xαραλαμπο Ανθόπουλο του Θεοδώρου, με ΑΔΤ 
ΑΚ 672775, Καθηγητή Δικαίου και Διοίκησης στο Ελληνι-
κό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), εκπρόσωπο της ΑΠΔΠΧ, 
με αναπληρωτή του τον Βασίλειο Ζορκάδη του Χρήστου, 
με ΑΔΤ ΑΕ 060303, Διευθυντή της Γραμματείας της ως 
άνω Αρχής.

3. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής εκτελεί η εκπρόσω-
πος της ΕΕΤΤ, Ασημίνα Γιαννοπούλου, με αναπληρωτή 
της τον Γιώργο Κολυβά.

4. Το έργο της Επιτροπής περιγράφεται στο άρθρο 66Ε 
του ν. 2121/1993, όπως ισχύει.

5. Η θητεία της Επιτροπής είναι τριετής, αρχόμενη από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη της λήξης 

της θητείας του διοικητικού συμβουλίου του ΟΠΙ, οπότε 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και ο αναπληρωτής 
αυτού, αντικαθίστανται αυτοδικαίως από τον νέο Πρό-
εδρο και τον νέο Αντιπρόεδρο του διοικητικού συμβου-
λίου του ΟΠΙ, για την υπόλοιπη διάρκεια της θητείας της 
Επιτροπής, όπως θα οριστούν με τη σχετική απόφαση 
του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

6. Τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι αμειβόμενα.
7. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 

της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Μαΐου 2021

  Η Υπουργός
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

I

    Αριθμ. απόφ. ΔΣ 141/5 (2)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλα-

κείου Τρικάλων- Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου 

Υποθηκοφυλακείου Πύρρας - Σύσταση Υποκατα-

στήματος Τρικάλων στο Κτηματολογικό Γραφείο 

Θεσσαλίας του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και το 
άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 ΠΝΠ (Α’ 212), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) και 
ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 του 
άρθρου 15, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18, των παρ. 
5 και 6 του άρθρου 20 και την παρ. 11 του άρθρου 40.

2. Την υπ’ αρ. 2119234/23.05.2021 Εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Τρικάλων, μετά 

την παρέλευση της 14ης Ιουνίου 2021, καταργείται.
2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πύρρας, μετά 

την παρέλευση της 14ης Ιουνίου 2021, καταργείται.
3. Συστήνεται το Υποκατάστημα Τρικάλων με έδρα τα 

Τρίκαλα, στο κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4512/2018 
Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλίας του ν.π.δ.δ. Ελληνικό 
Κτηματολόγιο, στην τοπική αρμοδιότητα του οποίου υπά-
γονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας του καταργού-
μενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τρικάλων και 
του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου 
Πύρρας, όπως αυτή ισχύει μέχρι την κατάργησή τους.

4. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Τρικάλων ορίζεται η 15η Ιουνίου 2021, 
ημέρα Τρίτη.
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Άρθρο 2
1. Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρά-

γραφο 4 του άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του 
Υποκαταστήματος Τρικάλων, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Στον Προϊστάμενο ανατίθενται και οι αρμοδιότητες 
της περίπτωσης α) της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του 
ν. 4512/2018 για τη λειτουργία και τήρηση του Εθνικού 
Κτηματολογίου για τα κτηματογραφημένα ακίνητα που 
εμπίπτουν στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστή-
ματος Τρικάλων κατά το άρθρο 1 της παρούσας και μέχρι 
την έναρξη της λειτουργίας του Κτηματολογικού Γραφεί-
ου Θεσσαλίας κατά το άρθρο 15 παρ. 1 του ν. 4512/2018.

β) Η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Γκιζλή 
Βαρβάρα του Ηλία (ΑΔΤ ΑΖ 270847), που υπηρετούσε 
στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο 
Πύρρας του άρθρου 1 παρ. 2 της παρούσας, εντάσσε-
ται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου 
Υποκαταστήματος Τρικάλων, σύμφωνα με το άρθρο 18 
παρ. 4 περ. β του ν. 4512/2018, με σχέση εργασίας δη-
μοσίου δικαίου.

γ) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρθρο 
20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη στο 
νπδδ του υπηρετούντος στα καταργούμενα Ειδικά Άμισθα 
Υποθηκοφυλακεία Τρικάλων και Πύρρας προσωπικού με 
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στις 
θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλεπόμε-
νες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

2. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογικού 
Γραφείου Θεσσαλίας, το Υποκατάστημα Τρικάλων, που, 
κατά το άρθρο 16 παρ. 5 του ν. 4512/2018 οργανώνεται 
και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος του ίδιου Κτημα-
τολογικού Γραφείου, υπάγεται διοικητικά στον Γενικό 
Διευθυντή του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

I

    Αριθμ. απόφ. ΔΣ 141/6 (3)
Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυ-

λακείου Άμφισσας- Κατάργηση του Ειδικού Άμι-

σθου Υποθηκοφυλακείου Γαλαξιδίου - Σύσταση 

Υποκαταστήματος Άμφισσας στο Κτηματολογι-

κό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας του ν.π.δ.δ. Ελληνι-

κό Κτηματολόγιο.

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως τροπο-

ποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4602/2019 (Α’ 45) και το 
άρθρο τρίτο της από 24.12.2019 ΠΝΠ (Α’ 212), η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4664/2020 (Α’ 32) και 
ειδικότερα της παρ. 7 του άρθρου 1, των παρ. 1 και 2 
του άρθρου 15, των παρ. 1 και 4 του άρθρου 18 και των 
παρ. 5 και 6 του άρθρου 20.

2. Την υπ’ αρ. 115/10/19.11.2020 απόφαση του ν.π.δ.δ. 
Ελληνικό Κτηματολόγιο «Κατάργηση του Ειδικού Άμι-
σθου Υποθηκοφυλακείου Λαμίας - Έναρξη λειτουργίας 
του Κτηματολογικού Γραφείου Στερεάς Ελλάδας του 
ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 5289).

3. Την υπ’ αρ. 2119240/23.05.2021 Εισήγηση του Γενι-
κού Διευθυντή.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά η δαπάνη αυτή βαρύνει απο-
κλειστικά τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο», αποφασίζει:

Άρθρο 1
1. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άμφισσας, μετά 

την παρέλευση της 16ης Ιουνίου 2021, καταργείται.
2. Το Ειδικό Άμισθο Υποθηκοφυλακείο Γαλαξιδίου, 

μετά την παρέλευση της 16ης Ιουνίου 2021, καταργείται.
3. Συστήνεται το Υποκατάστημα Άμφισσας με έδρα την 

Άμφισσα, στο Κτηματολογικό Γραφείο Στερεάς Ελλάδας 
του ν.π.δ.δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο, όπως ορίζεται στις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4512/2018 και λειτουρ-
γεί σύμφωνα με την υπ’ αρ. 115/10/19.11.2020 απόφαση 
του ίδιου ν.π.δ.δ. (Β’ 5289).

4. Στην τοπική αρμοδιότητα του Υποκαταστήματος Άμ-
φισσας υπάγονται τα ακίνητα της τοπικής αρμοδιότητας 
του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακεί-
ου Άμφισσας και του καταργούμενου Ειδικού Άμισθου 
Υποθηκοφυλακείου Γαλαξιδίου, όπως αυτή ισχύει μέχρι 
την κατάργησή τους.

5. Ημερομηνία για την έναρξη λειτουργίας του Υπο-
καταστήματος Άμφισσας ορίζεται η 17η Ιουνίου 2021, 
ημέρα Πέμπτη.

Άρθρο 2
Από την ημερομηνία που προβλέπεται στην παρ. 5 του 

άρθρου 1 για την έναρξη λειτουργίας του Υποκαταστή-
ματος Άμφισσας, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η πρώην Ειδική Άμισθη Υποθηκοφύλακας Μαρία 
Κλαμούρα του Ευθυμίου (ΑΔΤ ΑΒ498253), που υπη-
ρετούσε στο καταργούμενο Ειδικό Άμισθο Υποθηκο-
φυλακείο Γαλαξιδίου του άρθρου 1 παρ. 2 της παρού-
σας, εντάσσεται σε προσωποπαγή θέση Αναπληρωτή 
Προϊστα μένου Υποκαταστήματος Άμφισσας, σύμφωνα 
με το άρθρο 18 παρ. 4 περ. β του ν. 4512/2018, με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου.

β) Συντρέχουν αυτοδίκαια οι προβλεπόμενες στο άρθρο 
20 παρ. 6 του ν. 4512/2018 συνέπειες για την ένταξη στον 
Φορέα του υπηρετούντος στα καταργούμενα Ειδικά Άμι-
σθα Υποθηκοφυλακεία Άμφισσας και Γαλαξιδίου προσωπι-
κού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου 
στις θέσεις της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, υπό τις προβλε-
πόμενες στις ίδιες παραγράφους νόμιμες προϋποθέσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Μαΐου 2021

Ο Πρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ32342 Τεύχος B’ 2410/07.06.2021

*02024100706210004*

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,


