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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4531
Ι) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας,
ΙΙ) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης-πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με
την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και ΙΙΙ) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και λοιπές διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την
Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής
Βίας, που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης, στις 7 Απριλίου 2011, και υπογράφηκε στις 11 Μαΐου 2011
κατά την 121η συνεδρίαση του Συμβουλίου, στην Κωνσταντινούπολη,
το κείμενο της οποίας σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα, στη γαλλική
γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:

Αρ. Φύλλου 62
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του ΚΚ Κορυδαλλού II είναι αρμόδιο για την εξωτερική
φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης του συγκροτήματος Κορυδαλλού.».
στ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Τις Διευθύνσεις των Καταστημάτων Κράτησης
Μαλανδρίνου, Τρικάλων, Χανίων, Δομοκού, Γρεβενών,
Νιγρίτας συγκροτούν τα εξής Τμήματα:».
ζ) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Τη Διεύθυνση του «ΕΠΙΛΟΓΗ - Κέντρο Απεξάρτησης
Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θήβας» συγκροτούν
τα εξής Τμήματα:».
η) Το άρθρο 45 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέρχονται συνολικά στις
πέντε χιλιάδες εξακόσιες δέκα (5610).».
θ) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 46
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κλάδος ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων, θέσεις: εκατόν πενήντα μία (151)».
ι) Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 46
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, θέσεις: εξήντα
πέντε (65)».
ια) Στο άρθρο 49 του π.δ. 96/2017 (Α΄ 136) προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης του Καταστήματος
Κράτησης Κορυδαλλού I επικουρείται κατά την άσκηση
των καθηκόντων του από δύο (2) υποδιευθυντές των
κλάδων ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων ή ΤΕ ΔιοικητικούΛογιστικού.».
2. Οι δέκα (10) θέσεις προσωπικού που συστήνονται
με τις περιπτώσεις θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του παρόντος θα διατεθούν στα δύο (2) Καταστήματα Κράτησης
Κορυδαλλός I και Κορυδαλλός II.
3. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται «Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού» νοείται το Κατάστημα
Κράτησης Κορυδαλλού I και όπου αναφέρεται «Τμήμα
Γυναικών» ή «Παράρτημα Γυναικών» ή «Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Κορυδαλλού» νοείται το Κατάστημα
Κράτησης Κορυδαλλού II.
Άρθρο 45
Τροποποίηση των διατάξεων των νόμων
2121/1993, 4481/2017 και του π.δ. 311/1994
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του
ν. 2121/1993 (Α΄ 25) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ΟΠΙ δεν μπορεί να έχει ως σκοπό τη συλλογική
διαχείριση πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση ανάκλησης άδειας
λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 του
ν. 4481/2017 (Α΄ 100), μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 51Α
του ν. 4481/2017 να ανατίθεται στον ΟΠΙ, ύστερα από
απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του ΟΠΙ, εκτάκτως και προσωρινά,
με σκοπό τη διασφάλιση της είσπραξης και διανομής των
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δικαιωμάτων των δικαιούχων και την τήρηση της νομιμότητας χρήσης πνευματικών έργων, η διαχείριση των
δικαιωμάτων των δικαιούχων - μελών του οργανισμού ή
της οντότητας του άρθρου 50 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100),
η άδεια του οποίου ανακλήθηκε, για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη, έως ότου τη
συλλογική διαχείριση αναλάβει άλλος οργανισμός συλλογικής διαχείρισης.».
2. Στο άρθρο 2 του π.δ. 311/1994 (Α΄ 165) προστίθεται
περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Η έκτακτη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων - μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή
ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50 του
ν. 4481/2017 (Α΄ 100), η άδεια του οποίου ανακλήθηκε
και η σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και εκπροσώπησης με δικαιούχους, με σκοπό τη διασφάλιση της είσπραξης και διανομής των δικαιωμάτων των δικαιούχων
και την τήρηση της νομιμότητας χρήσης πνευματικών
έργων.».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ.
311/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο ΟΠΙ διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο
(Δ.Σ.).»
4. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του π.δ. 311/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται
τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα μέλη του, μεταξύ των
οποίων απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του
Δ.Σ.. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας
υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.».
5. Στο άρθρο 11 του π.δ. 311/1994 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Συστήνεται στον ΟΠΙ Ειδική Υπηρεσία έκτακτης
διαχείρισης δικαιωμάτων με αρμοδιότητα την άσκηση
όλων των αναγκαίων ενεργειών για την έκτακτη διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων - μελών οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας
διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100), η
άδεια του οποίου ανακλήθηκε, τη σύναψη νέων συμβάσεων ανάθεσης και εκπροσώπησης με δικαιούχους,
την είσπραξη, διανομή και απόδοση των δικαιωμάτων
των δικαιούχων, την τήρηση της νομιμότητας χρήσης
πνευματικών έργων και την ενημέρωση των δικαιούχων
για την πορεία και το έργο της έκτακτης διαχείρισης των
δικαιωμάτων τους.
Η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων
λειτουργεί για όσο χρόνο ο ΟΠΙ ασκεί τα καθήκοντα του
άρθρου 51Α του ν. 4481/2017, υπάγεται απευθείας στο
Δ.Σ. του ΟΠΙ και εποπτεύεται από αυτό. Η Ειδική Υπηρεσία διοικείται από το πρόσωπο που διορίζεται επικεφαλής της (προσωρινός διαχειριστής).».
6. Η παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 4481/2017 (Α΄ 100)
τροποποιείται ως εξής:
«9. Η απόφαση περί προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας λειτουργίας των οργανισμών συλλογικής
διαχείρισης ή των ανεξάρτητων οντοτήτων διαχείρισης
του άρθρου 50 τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».
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7. Στο ν. 4481/2017 (Α΄ 100) μετά το άρθρο 51 προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:
«Άρθρο 51Α
1. Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας λειτουργίας οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή ανεξάρτητης οντότητας
διαχείρισης του άρθρου 50, με απόφαση του Υπουργού
Πολιτισμού και Αθλητισμού, η διαχείριση των δικαιωμάτων των δικαιούχων ανατίθεται στον ΟΠΙ, εκτάκτως και
προσωρινά, μέχρις ότου τη συλλογική διαχείριση αναλάβει άλλος οργανισμός και πάντως για χρονικό διάστημα
που δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη. Τα καθήκοντα
αυτά ασκεί η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων της παρ. 3 του άρθρου 11 του π.δ. 311/1994
(Α΄ 165). Με την ίδια απόφαση διορίζεται προσωρινός
διαχειριστής, ο οποίος έχει την ευθύνη διαχείρισης των
δικαιωμάτων των δικαιούχων. Ως προσωρινός διαχειριστής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και
ανάλογης επαγγελματικής εμπειρίας σε οικονομικά ή
νομικά θέματα. Το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι και
υπάλληλος του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, οπότε θεωρείται αυτοδίκαια αποσπασμένος
στη θέση αυτή για το χρονικό διάστημα άσκησης των
καθηκόντων του. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύεται
στη θέση αυτή λογίζεται, ως προς όλες τις συνέπειες, ως
πραγματική υπηρεσία στην οργανική του θέση. Μετά
τη λήξη της θητείας του, ο διορισθείς επανέρχεται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχε πριν την τοποθέτησή
του. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΙ, μετά από εισήγηση
του προσωρινού διαχειριστή, συνάπτονται οι αναγκαίες
για την έκτακτη διαχείριση συμβάσεις έργου και συμβάσεις προμηθειών ή παροχής υπηρεσιών, οι οποίες έχουν
έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα, κατά παρέκκλιση
του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΙ, ενώ εξαιρούνται
και από τις γενικές ή ειδικές διατάξεις του ν. 4412/2016
(Α΄ 147) και του ν. 4413/2016 (Α΄ 148). Για την υποβοήθηση του έργου του προσωρινού διαχειριστή, ο ΟΠΙ δύναται, μετά από πρόταση του προσωρινού διαχειριστή, να
συνάπτει συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με νομικούς,
οικονομικούς ή τεχνικούς συμβούλους, καθώς και με
προσωπικό διοικητικής υποστήριξης, ύστερα από έγκριση των προσώπων και της αμοιβής τους από το Δ.Σ. του
ΟΠΙ. Η διάρκεια των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών δεν
δύναται να υπερβαίνει τη χρονική διάρκεια της έκτακτης
διαχείρισης.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου μεταβιβάζονται
στον ΟΠΙ τα χρηματικά ποσά που τηρούνται στους χωριστούς ειδικούς λογαριασμούς της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 17 για να τα αποδώσει στους
δικαιούχους. Για τον ίδιο σκοπό μεταβιβάζονται στον
ΟΠΙ τυχόν αξιόγραφα και λοιποί άυλοι τίτλοι, οι οποίοι
αφορούν σε δικαιώματα δικαιούχων. Κατά την εξόφληση
των τίτλων αυτών αφαιρείται το ποσό της προμήθειας
που ίσχυε κατά το χρόνο της ανάκλησης της άδειας του
οργανισμού συλλογικής διαχείρισης ή της ανεξάρτητης
οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, το οποίο καταβάλλεται στον εν λόγω οργανισμό ή οντότητα. Με την
ίδια απόφαση ρυθμίζονται η αμοιβή του προσωρινού
διαχειριστή, ο τρόπος εκτέλεσης και οι διατυπώσεις
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έναρξης και λήξης άσκησης των καθηκόντων του και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ο προσωρινός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει εξαμηνιαία έκθεση
πεπραγμένων στο διοικητικό συμβούλιο του ΟΠΙ και
στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού.
2. Οι συμβάσεις ανάθεσης και εκπροσώπησης του οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του
άρθρου 50, του οποίου η άδεια ανακλήθηκε, λύονται
αυτοδικαίως. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1, θεωρείται αυτοδικαίως ότι συνάπτονται
νέες όμοιες συμβάσεις μεταξύ των δικαιούχων και του
ΟΠΙ, καθώς και των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης
και του ΟΠΙ, για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται
στην προηγούμενη σύμβαση, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τη διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης. Οι δικαιούχοι και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν
δικαίωμα να αντιταχθούν στην παραπάνω ανάθεση και
εκπροσώπηση από τον ΟΠΙ εντός εξήντα (60) ημερών
από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1,
κοινοποιώντας εγγράφως στον ΟΠΙ δήλωσή τους ότι δεν
επιθυμούν να εκπροσωπηθούν από αυτόν. Οι δικαιούχοι και οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ενημερώνονται από την Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης
δικαιωμάτων για τη δυνατότητά τους αυτή με κάθε
πρόσφορο μέσο. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας
εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4481/2017.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος νόμου
και των άρθρων 18, 35 παρ. 7, 49 και 69 παρ. 2 του
ν. 2121/1993 (Α΄ 25) ισχύουν και υπέρ της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων από τον ΟΠΙ.
4. Στην Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον παρόντα
νόμο, στο βαθμό που αυτά είναι συμβατά με το σκοπό
της έκτακτης διαχείρισης. Στο πλαίσιο της λειτουργίας
της Ειδικής Υπηρεσίας και για όσο χρόνο διαρκεί η έκτακτη διαχείριση, λειτουργεί γενική συνέλευση μελών και
εποπτικό συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 9 και 10 για τους ΟΣΔ. Ρητά εξαιρούνται από τις
αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης η περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 και η περίπτωση β΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 9, όσον αφορά στην εκλογή και την παύση
μελών διοικητικού συμβουλίου, στον ορισμό γενικού διευθυντή, αμοιβής αυτών, καθώς και αμοιβής των μελών
του εποπτικού συμβουλίου.
5. Κατά τη διάρκεια της έκτακτης διαχείρισης της παραγράφου 1, ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης ή
η ανεξάρτητη οντότητα διαχείρισης του άρθρου 50, η
άδεια του οποίου ανακλήθηκε, υποχρεούται να επιτρέπει
χωρίς κανέναν περιορισμό την πρόσβαση προσώπων
εξουσιοδοτημένων από τον ΟΠΙ στο φυσικό, ψηφιοποιημένο και ψηφιακό αρχείο τεκμηρίωσης ή/και έργων
των δικαιούχων που εκπροσωπούσε κατά το χρόνο ανάκλησης της άδειας, καθώς και σε κάθε άλλο αρχείο που
είναι απαραίτητο για το έργο της διαχείρισης των δικαιωμάτων. Για τους σκοπούς της έκτακτης διαχείρισης και
της εποπτείας, ο ΟΠΙ καθίσταται νόμιμος χρήστης των
αρχείων. Ως πρόσβαση νοείται και η δυνατότητα εγκατάστασης προσώπων εξουσιοδοτημένων από τον ΟΠΙ
στις εγκαταστάσεις του οργανισμού ή της ανεξάρτητης
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οντότητας του άρθρου 50 για τον ανωτέρω σκοπό. Ο
ΟΠΙ λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία
και τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του φυσικού, ψηφιοποιημένου και ψηφιακού αρχείου τεκμηρίωσης ή/και
έργων των δικαιούχων του οργανισμού ή της ανεξάρτητης οντότητας διαχείρισης του άρθρου 50, η άδεια του
οποίου ανακλήθηκε και οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται
να συνδράμουν προς τους ανωτέρω σκοπούς. Ο ΟΠΙ δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν καταστροφή ή αλλοίωση του
φυσικού, ψηφιοποιημένου και ψηφιακού αρχείου τεκμηρίωσης ή/και έργων των δικαιούχων για οποιαδήποτε
αιτία, εκτός από δόλο ή βαριά αμέλεια.
6. Όποιος εμποδίζει, παρακωλύει με κάθε τρόπο ή
μέσο, αρνείται την πρόσβαση στα αρχεία της παραγράφου 5, αποκρύπτει ή αφαιρεί έγγραφα και στοιχεία και με
τις πράξεις του αυτές καθυστερεί, δυσχεραίνει ή αναιρεί
το ως άνω έργο του ΟΠΙ, τιμωρείται με φυλάκιση έως
τριών (3) ετών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον δέκα
χιλιάδων (10.000) ευρώ.
7. Σε περίπτωση εκποίησης ή μεταβίβασης του αρχείου της προηγούμενης παραγράφου για οποιαδήποτε
αιτία, το ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα προτίμησης.
8. Η γενική συνέλευση των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης διαχείρισης αποφασίζει για τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, ο οποίος θα αναλάβει τη
διαχείριση των δικαιωμάτων τους. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών μεταφέρεται η δραστηριότητα της Ειδικής Υπηρεσίας στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης
και ρυθμίζονται τα θέματα αποτίμησης αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και ο τρόπος καταβολής του
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ποσού που τυχόν προκύψει από το διάδοχο οργανισμό
προς τον ΟΠΙ.
9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών
και Πολιτισμού και Αθλητισμού εγκρίνεται το ύψος του
ποσού της έκτακτης επιχορήγησης στον ΟΠΙ από τον
Κρατικό Προϋπολογισμό για τα έκτακτα και προσωρινά
καθήκοντα που αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία έκτακτης διαχείρισης δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος
άρθρου. Η εν λόγω επιχορήγηση δεν επηρεάζει το χαρακτήρα της νομικής φύσης του ΟΠΙ, σύμφωνα με την
παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993.».
Άρθρο 46
Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 4440/2016 (Α΄ 224) αντικαθίσταται από την έναρξη
ισχύος της ως εξής:
«α) σε πολιτικά γραφεία του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), σε
γραφεία αιρετών σε Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για να διατεθούν, βάσει των διατάξεων του
άρθρου 6 του ν. 1878/1990 (Α΄ 33) και των άρθρων 2 και
3 του ν. 1895/1990 (Α΄ 116), σε γραφεία Κομμάτων και
Βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και στο γραφείο του Έλληνα
Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.».
Άρθρο 47
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της
Σύμβασης που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 75 αυτής.
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2018
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Εθνικής Άμυνας

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εξωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οικονομικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υγείας

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Μεταναστευτικής Πολιτικής

Τουρισμού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2018
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*01000620504180128*

