
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/237529/6053 
Μεταφορά της δραστηριότητας της Ειδικής 

Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης Δικαιωμάτων 

(ΕΥΕΔ) στο διάδοχο οργανισμό συλλογικής δια-

χείρισης και ρύθμισης των θεμάτων αποτίμησης 

αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων και του 

τρόπου καταβολής του ποσού που τυχόν προ-

κύψει από το διάδοχο οργανισμό προς τον ΟΠΙ. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις:
α. της παραγράφου 1 του άρθρου 69 του ν. 2121/1993 

(Α΄ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα 
και Πολιτιστικά Θέματα»,

β. του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 (Α’ 100) «Συλλο-
γική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας 
και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών 
αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και 
άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού», όπως το τελευταίο προστέθηκε με το άρ-
θρο 45 του ν. 4531/2018 (Α΄ 62),

γ. του π.δ. 311/1994 «Καταστατικό του Οργανισμού 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (ΟΠΙ) (Α΄ 165), όπως ισχύει,

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

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

στ. του π.δ. 4/2018 (Α’ 7) «Οργανισμός του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει,

ζ. του π.δ. 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουρ-
γείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφο-
ρών 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 Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

η. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 985) «Κω-
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» και της περ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

2. Την αριθμ. 224747/15.05.2018 απόφαση της Υπουρ-
γού Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με την οποία 
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας του Οργανι-
σμού Συλλογικής Διαχείρισης (ανεξάρτητης οντότητας 
διαχείρισης του άρθρου 50 ν. 4481/2017) με την επω-
νυμία «ΑΕΠΙ – Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της 
Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.» και με τον διακριτικό τίτλο 
«ΑΕΠΙ» (Β’ 1767).

3. Την αριθμ.ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/262844/ 
18408/13772/6  89/4.6.2018 απόφαση της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 2085) «Ανάθεση στον ΟΠΙ 
της έκτακτης διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας των δικαιούχων - μελών της ΑΟΔ του άρ-
θρου 50 του ν. 4481/2017, η άδεια λειτουργίας της οποί-
ας ανακλήθηκε με την 224747/15.05.2018 απόφαση της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού - Διορισμός Προ-
σωρινού Διαχειριστή του άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 
και λοιπά θέματα», όπως τροποποιήθηκε με τις ΥΠΠOA/
ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/645820/48822/47653/1575/
25.11.2019 (Β΄ 4284) και ΥΠΠOA/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥ-
ΕΦ/691066/52053/50814/1708/12.12.2019 (Β΄4657) 
αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.

4. Την από 25.11.2019 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
των μελών της Ειδικής Υπηρεσίας έκτακτης Διαχείρισης 
(ΕΥΕΔ) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

5. Την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/66892/1385/07.02.2020 
(ΦΕΚ Β΄ 561/21.02.2020) απόφαση της Υπουργού Πολι-
τισμού και Αθλητισμού, με την οποία χορηγήθηκε άδεια 
λειτουργίας του ΟΣΔ «Ένωση Δικαιούχων Έργων Μου-
σικής - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης - Συνεται-
ρισμός Περιορισμένης Ευθύνης και το διακριτικό τίτλο 
«ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΔΕΜ».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την υπ’ αριθμ. 47/2020 Γνωμοδότηση του Ε’ Τμή-
ματος ΝΣΚ.

7. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΥΓ/ΓΔΟΥ/212346/9430/1376
8/12.05.2020 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού από την οποία προκύπτει ότι η έκδοση της 
παρούσας απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού,  αποφασίζουμε:

1. Τη μεταφορά από την Ειδική Υπηρεσία έκτακτης 
Διαχείρισης (ΕΥΕΔ) του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιο-
κτησίας (ΟΠΙ), κατά τη λήξη της έκτακτης διαχείρισης, 
δυνάμει της αναφερόμενης στο στοιχείο 3 του προοι-
μίου της παρούσας υπουργικής απόφασης, προς τον 
Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία 
«Ένωση Δικαιούχων Έργων Μουσικής – Οργανισμός 
Συλλογικής Διαχείρισης - Συνεταιρισμός Περιορισμένης 
Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΕΔΕΜ» (ΕΔΕΜ), της δραστηριότητας της ΕΥΕΔ, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 51Α, παρ. 8 εδάφιο β’ του 
ν. 4481/2017.

Στη μεταφερόμενη δραστηριότητα περιλαμβάνονται:
α. Τα ποσά από δικαιώματα και από επενδύσεις δικαιω-

μάτων που έχουν εισπραχθεί και έχουν εκκαθαριστεί από 
κρατήσεις της ΕΥΕΔ, κατ’ άρθρο 18 του ν. 4481/2017 και 
από κάθε είδους φόρους και τέλη, τα οποία κατά την ημε-
ρομηνία λήξης της διαχείρισης αυτής τηρούνται στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς του άρθρου 17 παρ. 2 περ. 
α του ν. 4481/2017. Τα ποσά αυτά προορίζονται για τους 
δικαιούχους της ΕΥΕΔ και αφορούν:

i) σε δικαιώματα που δεν διανεμήθηκαν από την ΕΥΕΔ 
και θα διανεμηθούν από την ΕΔΕΜ, σύμφωνα με τον κα-
νονισμό διανομής της πρώτης,

ii) σε δικαιώματα που διένειμε η ΕΥΕΔ, αλλά δεν εισπρά-
χθηκαν εισέτι από τους δικαιούχους τους για οποιονδή-
ποτε λόγο και οφείλει να τα καταβάλει η ΕΔΕΜ και

iii) σε δικαιώματα των οποίων δεν ταυτοποιήθηκαν ή 
δεν εντοπίστηκαν από την ΕΥΕΔ οι δικαιούχοι τους και 
θα εφαρμόσει η ΕΔΕΜ ως προς αυτά, τη διαδικασία των 
διατάξεων του αρ. 19 παρ. 3-5 του ν. 4481/2017. Στην 
περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση ή 
ο εντοπισμός μετά παρέλευση 3 ετών από το τέλος του 
φορολογικού έτους εντός του οποίου εισπράχθηκαν, η 
ΕΔΕΜ οφείλει να διανείμει τα δικαιώματα αυτά στους 
δικαιούχους της ΕΥΕΔ, σύμφωνα με τον κανονισμό δια-
νομής αυτής (ΕΥΕΔ).

β. Ποσοστό 50% των κρατήσεων του άρθρου 18 του 
ν. 4481/2017, που έχουν γίνει από την ΕΥΕΔ επί των δικαι-
ωμάτων που μεταφέρονται στην ΕΔΕΜ, κατά τα στοιχεία 
(i) και (iii) της ανωτέρω παρ. α του παρόντος άρθρου.

γ. Τα αξιόγραφα και οι άυλοι τίτλοι που αφορούν σε 
δικαιώματα δικαιούχων της ΕΥΕΔ, προκειμένου να ει-
σπραχθούν από την ΕΔΕΜ και, αφού αποδοθεί κατά τα 
οριζόμενα στην παρ. δ του παρόντος άρθρου στον ΟΠΙ 
το ποσό που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ και λοιπών φόρων 
και τελών του τιμολογίου που αντιστοιχεί στο αξιόγραφο, 
να διανεμηθούν στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ, σύμφωνα 
με τον κανονισμό διανομής της τελευταίας.

δ. Οι πάσης φύσεως αξιώσεις της ΕΥΕΔ έναντι των 
χρηστών μουσικής και οφειλετών καταβολής του άρ-

θρου 18 του ν. 2121/1993, που σχετίζονται με τη με-
ταφερόμενη δραστηριότητα, ανεξαρτήτως αιτίας και 
θεμελίωσης (ενδοσυμβατική ή άλλη), συμπεριλαμβανο-
μένων και αξιώσεών της για την καταβολή χρηματικής 
ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης ανεξαρτήτως αιτίας, 
αξιώσεων αδικαιολόγητου πλουτισμού και των αναφε-
ρομένων στο άρθρο 12 παρ. 1 περ. β’ του ν. 4481/2017 
αξιώσεων (ανεξαρτήτως εάν έχουν ασκηθεί για αυτές 
εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες). Για τις αξιώσεις αυτές 
θα εφαρμοστεί το αμοιβολόγιο που εφαρμοζόταν από 
την ΕΥΕΔ και η ΕΔΕΜ θα υποχρεούται να διανείμει τα 
εισπραχθέντα ποσά στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ σύμ-
φωνα με τον κανονισμό διανομής της τελευταίας. Τα 
τυχόν εκδοθέντα από τον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ τιμολόγια έναντι 
χρηστών μουσικής ή/και οφειλετών καταβολής του 
άρθρου 18 του ν. 2121/1993, που παραμένουν ανεί-
σπρακτα εν όλω ή εν μέρει κατά το χρόνο λήξης της 
έκτακτης διαχείρισης, εκχωρούνται στην ΕΔΕΜ προ-
κειμένου να τα εισπράξει, να αποδώσει (κατά το χρόνο 
της είσπραξης) στον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ το ποσό ΦΠΑ επ’ αυτών 
καθώς και λοιπούς φόρους και τέλη και να τα διανείμει 
στους δικαιούχους της ΕΥΕΔ σύμφωνα με τον κανονισμό 
διανομής της ΕΥΕΔ.

ε. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις χορηγηθείσες από την ΕΥΕΔ και σε ισχύ άδειες 
χρήσης μουσικών έργων.

στ. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 12 του ν. 4481/2017.

ζ. Οι νόμιμες ή συμβατικές σχέσεις που αφορούν στην 
εύλογη αμοιβή του άρθρου 18 του ν. 2121/1993 καθώς 
και οι πάσης φύσεως γεγενημένες αξιώσεις εύλογης 
αμοιβής από τους υπόχρεους φορείς, για το χρονικό 
διάστημα της έκτακτης διαχείρισης της ΕΥΕΔ.

η. Παραχωρείται στην ΕΔΕΜ απεριόριστη και κα-
θολική, ως προς το περιεχόμενο μόνο, πρόσβαση 
στα εξής στοιχεία, σύμφωνα με την παρ. Δ’ της υπ’ αρ. 
262844/18408/13772/689 (Β’ 2085), των οποίων η ΕΔΕΜ 
καθίσταται νόμιμος χρήστης αποκλειστικά για τους σκο-
πούς της μεταφερόμενης δραστηριότητας και ειδικό-
τερα:

- των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή της 
τεκμηρίωσης των έργων των δικαιούχων της ΕΥΕΔ που 
εκπροσωπήθηκαν από τον ΟΠΙ,

- των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή της 
είσπραξης των δικαιωμάτων των δικαιούχων της, από 
όλες τις πηγές που υποχρεούνται να καταβάλουν αμοιβή 
για τη χρήση των έργων των δικαιούχων πνευματικών 
δικαιωμάτων,

- των δεδομένων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή της 
διανομής των εσόδων στους δικαιούχους της, κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4481/2017.

θ. Παραδίδονται τα πρωτότυπα σώματα και τυχόν ηλε-
κτρονικό αρχείο των συμβάσεων ανάθεσης διαχείρισης 
και εκπροσώπησης μεταξύ δικαιούχων δικαιωμάτων έρ-
γων μουσικής και της ΕΥΕΔ.

ι. Οι τυχόν απαιτήσεις της ΕΥΕΔ έναντι των δικαιούχων 
της, καθώς και το δικαίωμα συμψηφισμού των απαιτή-
σεων αυτών με μελλοντικές διανομές των δικαιούχων.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20807Τεύχος B’ 2025/26.05.2020

ια. Οι εφαρμογές πληροφοριακών συστημάτων (λο-
γισμικά) που αγοράστηκαν και αναπτύχθηκαν από τον 
ΟΠΙ/ΕΥΕΔ καθώς και οι φορητοί εκτυπωτές μεταβιβάζο-
νται στην ΕΔΕΜ κατόπιν αποτίμησης. Η αποτίμηση της 
αξίας των κατά τα ανωτέρω μεταβιβαζόμενων στοιχείων 
θα πραγματοποιηθεί από ορκωτό λογιστή εντός τριών 
μηνών το αργότερο από την δημοσίευση της παρού-
σας, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει εξ ολοκλήρου την 
ΕΔΕΜ. Εντός 10 ημερών από την σύναψη σχετικού συμ-
φωνητικού, θα εκδοθεί το σχετικό τιμολόγιο, το οποίο

θα εξοφληθεί τμηματικά εντός ενός έτους από την ημε-
ρομηνία της αποτίμησης, με επιτόκιο euribor. Ο ΦΠΑ που 
θα βαρύνει το σχετικό τιμολόγιο θα εξοφληθεί εντός 30 
ημερών από την έκδοση του τιμολογίου.

Με την ανωτέρω διαδικασία μπορούν να μεταβιβα-
στούν λοιπά πάγια στοιχεία κατόπιν συμφωνίας μεταξύ 
ΟΠΙ και ΕΔΕΜ.

ιβ. Για κάθε απαίτηση δικαιούχου της ΕΥΕΔ, χρήστη 
μουσικής, οφειλετών καταβολής του άρθρου 18 του 
ν. 2121/1993 και κάθε τρίτου, που αφορά, απορρέει ή 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδέεται με την δραστηριότητα 
της ΕΥΕΔ που μεταφέρεται με την παρούσα, νομιμοποι-
είται παθητικά στις σχετικές δίκες η ΕΔΕΜ.

2. Στην μεταφερόμενη δραστηριότητα δεν συμπερι-
λαμβάνονται αλλά παραμένουν στον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ:

- Το υπάρχον υπόλοιπο χρηματικό ποσό της επιχορήγη-
σης που δόθηκε στον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ, δυνάμει της παρ. 9 του 
άρθρου 51Α του ν. 4481/2017 και της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΟΥ/ΔΕΦΔΑΧΤΠ/ΤΠΕΛΦ/510025/33150/3135/2336/1  
5.10.2018 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Πολιτισμού και Αθλητισμού.

- Οι υποχρεώσεις της ΕΥΕΔ προς το δημόσιο, συμπερι-
λαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν φορολογικών υποχρεώ-
σεων αυτής, μέχρι τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής της.

- Οι υποχρεώσεις της ΕΥΕΔ προς τα ασφαλιστικά τα-
μεία, μέχρι τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής της.

- Αξιώσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται με συμβάσεις 
εργασίας, έργου, εντολής ή παροχής ανεξαρτήτων υπη-
ρεσιών ιδιωτικού δικαίου, που έχει καταρτίσει ο ΟΠΙ/
ΕΥΕΔ για τους σκοπούς της έκτακτης διαχείρισης των 
δικαιωμάτων μέχρι τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής της.

- Τυχόν οφειλόμενα μισθώματα, έξοδα λογαριασμών, 
φόρων, τελών κ.λ.π του μισθωμένου ακινήτου από τον 

ΟΠΙ για την εγκατάσταση της ΕΥΕΔ, που βρίσκεται στο 
Μαρούσι Αττικής και επί της οδού Σάμου αριθ. 53, μέχρι 
τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής της.

- Τυχόν οφειλές προς τρίτους, συμπεριλαμβανόμενων 
ενδεικτικά των προμηθευτών της ΕΥΕΔ που απορρέουν 
από ενοχικές σχέσεις μεταξύ αυτών και της ΕΥΕΔ που 
συνάφθηκαν μέχρι τη λήξη της έκτακτης διαχείρισής 
της, για οποιαδήποτε αιτία.

- Προσωποπαγείς αξιώσεις υπέρ ή κατά της ΕΥΕΔ που 
προέκυψαν ή ενδεχομένως να προκύψουν από πράξεις 
ή παραλείψεις της ΕΥΕΔ, επ’ αφορμή, επ’ ευκαιρία ή εξ 
αιτίας της έκτακτης διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένης 
κάθε αξίωσης για προσβολή προσωπικότητας ή αδικο-
πραξία.

- Αξιώσεις και απαιτήσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν 
κατά τον χρόνο της έκτακτης διαχείρισής της ΕΥΕΔ, σχε-
τίζονται με αυτήν και αφορούν σε πράξεις ή παραλείψεις 
που έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο της μεταφοράς.

3. Δεν μεταφέρονται -διότι ουδέποτε εντάχθηκαν στις 
αρμοδιότητες της ΕΥΕΔ- οι πάσης φύσεως ενοχικές και 
εμπράγματες απαιτήσεις της ΑΟΔ του άρθρου 50 του 
ν. 4481/2017, η άδεια της οποίας ανακλήθηκε, από χρή-
στες μουσικών έργων που είχαν τιμολογηθεί από αυτήν, 
προ της ανακλήσεως της άδειας λειτουργίας της.

4. Οι εκκρεμείς δίκες με διάδικο τον ΟΠΙ/ΕΥΕΔ, συμπε-
ριλαμβανομένων και των εκκρεμών δικών σχετικά με το 
άρθρο 18 του ν. 2121/1993, συνεχίζονται ιδίω ονόματι 
από την «ΕΔΕΜ», χωρίς να διακόπτονται βιαίως και χωρίς 
να απαιτείται, για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους, 
οποιαδήποτε διατύπωση ή δήλωση εκ μέρους του ΟΠΙ 
ή της ΕΥΕΔ. Η εκδοθησόμενη δικαστική κρίση εκτελείται 
επ΄ ωφελεία ή σε βάρος της ΕΔΕΜ.

5. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Μαΐου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Πολιτισμού 
Οικονομικών και Αθλητισμού
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ   
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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,


		2020-05-26T21:02:06+0300
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




