
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη 
Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Αστι-
κής Δημοτολογικής Κατάστασης» του Μητρώου 
Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στο πληρο-
φοριακό σύστημα «ORION» του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2 Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/
14.1.2015 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λε-
πτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρ-
τησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δαπανών 
των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του 
ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014)» (Β’ 116).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 Αριθμ. 5404 ΕΞ 2021 (1)
Διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών «Λήψη 

Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Αστι-

κής Δημοτολογικής Κατάστασης» του Μητρώου 

Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών στο πληρο-

φοριακό σύστημα «ORION» του e-Ε.Φ.Κ.Α. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Α. Τις διατάξεις:
1. Των παρ. 2 και 3 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις 
και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).

2. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Του Κανονισμού (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφά-
λειας και ιδίως των άρθρων 76 και 78 του Κανονισμού.

4. Του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

5. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

6. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

7. Του ν.  344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων» 
(Α’  143), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει από τον 
ν. 4674/2020 (Α’ 53).

8. Του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107) για τη 
δημιουργία Μητρώου Πολιτών, όπως ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρ-
ρύθμιση ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43).

10. 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).

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

12. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφι-
ακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).

13. Του π.δ. 8/2019 «Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνι-
κού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α» (Α’  8), 
όπως ισχύει.

14. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθη-
κε με το άρθρο μόνο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για τη κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α’ 96) όπως διατηρήθηκε σε ισχύ, με την παρ. 
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβερνήσεως, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α΄ 133).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

4 Μαρτίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 850

10179



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10180 Τεύχος B’ 850/04.03.2021

15. Της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902).

Β. Της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019 απόφασης του 
Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφορια-
κών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

Γ. Τα υπ’ αρ. 2260/04-03-2020 και 2261/4-3-2020 αιτή-
ματα του φορέα e-ΕΦΚΑ για διάθεση των διαδικτυακών 
υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστο-
ποιητικά Δημοτολογικής Αστικής κατάστασης».

Δ. Της υπό στοιχεία 132054 ΕΞ 2019/21-11-2019 από-
φασης του Υπουργού Επικρατείας «Διάθεση διαδικτυα-
κών υπηρεσιών από τα δεδομένα του Πληροφοριακού 
Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών στην Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης» (Β’ 4397).

Ε. Τα υπό στοιχεία 176384/Σ.54309//04.08.2020 και 
176657/Σ.54396/4-8-2020 έγγραφα του e-Ε.Φ.Κ.Α με 
θέμα την ένταξη σε παραγωγική λειτουργία των διαδι-
κτυακών υπηρεσιών «Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και 
«Πιστοποιητικά Δημοτολογικής Αστικής κατάστασης».

ΣΤ. Της υπό στοιχεία 3610 ΕΞ 2021 (ΑΔΑ:Ρ13146ΜΤΛΠ-
Γ1Κ) έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

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

1. Διατίθενται στο πληροφοριακό σύστημα «Σύστη-
μα ORION» του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α). οι διαδικτυακές υπηρεσίες 
«Λήψη Ληξιαρχικών Πράξεων» και «Πιστοποιητικά Αστι-
κής Δημοτολογικής Κατάστασης» του Πληροφοριακού 
Συστήματος «Μητρώο Πολιτών» του άρθρου 115 του 
ν. 4483/2017 (Α’ 107) του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία 132054 ΕΞ 
2019/21-11-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 
«Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών από τα δεδομένα 
του Πληροφοριακού Συστήματος “Μητρώο Πολιτών” 
του Υπουργείου Εσωτερικών στην Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης» 
(Β’ 4397).

2. Σκοπός διάθεσης των ανωτέρω διαδικτυακών υπη-
ρεσιών είναι η διευκόλυνση της διαδικασίας ανταλλαγής 
πληροφοριών με γερμανικούς ασφαλιστικούς φορείς 
σχετικά με γεγονότα ζωής και αστικής δημοτολογικής 
κατάστασης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων 
e-ΕΦΚΑ (εν ζωή ή θανόντες) που λαμβάνουν σύνταξη 
από γερμανικούς ασφαλιστικούς φορείς και διαμένουν 
μόνιμα στην Ελλάδα, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 76 και 
78 του Κανονισμού (ΕK) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 
2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας και για την επίτευξη της αμοιβαίας ενημέ-
ρωσης και συνεργασίας μεταξύ των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης.

3. Η διάθεση των διαδικτυακών υπηρεσιών διενεργεί-
ται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με την Πολιτική Ασφαλείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων και την Πολιτική ορθής χρήσης 
διαδικτυακών υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με τις διατάξεις 
περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ο e-ΕΦΚΑ έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς 
τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και 
οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανομένων 
πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και 
παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνη-
λασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δε-
δομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη 
ή τυχαία απειλή. Οι χρήστες του πληροφοριακού συστή-
ματος «ORION» έχουν την υποχρέωση επεξεργασίας των 
στοιχείων αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που 
περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2021

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 5621 ΕΞ 2021 (2)
Tροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/

14.1.2015 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λε-

πτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 

περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της 

ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των δα-

πανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 

10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το 

άρθρο 16 ν. 4305/2014)» (Β’ 116). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
A. Τις διατάξεις:
1. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-

φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85), όπως ισχύει,
2. του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώ-

νευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), 
όπως ισχύει,

3. του π.δ.  83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων), 
όπως ισχύει,

4. της υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφασης του Πρωθυ-
πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επι-
κρατείας» (Β’ 2902),

5. του άρθρου 83 συνδυαστικά με την παρ. 49 του άρ-
θρου 107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση 
(Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλε-
κτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δί-
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καιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184) με τίτλο: «Ενίσχυση της διαφάνειας στις δαπάνες 
επιχορηγούμενων φορέων»,

6. του άρθρου 64 του ν. 4305/2014 (Α’ 237),
7. της υπό στοιχεία ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/

οικ. 10885/2012 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση λεπτο-
μερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του 
ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις (Β’ 112)”»,

8. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/2015 υπουργι-
κής απόφασης «Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών 
θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας 
μέσω της ανάρτησης στο “Πρόγραμμα Διαύγεια” των 
δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β 
του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 
ν. 4305/2014)» (Β’ 116),

9. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/39514/2015 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης “Ρύθ-
μιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης 
στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επιχορη-
γούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 ν. 4305/2014)” (Β’ 116)» 
(Β’ 2844),

10. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/14390/2016 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14-1-2015 υπουργικής απόφασης “Ρύθ-
μιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης 
στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επιχορη-
γούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)” (Β’ 116)» 
(Β’ 1507),

11. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/21155/2017 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης “Ρύθ-
μιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την πε-
ραιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης 
στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επιχορη-
γούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως 
προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)” (Β’ 116)» 
(Β’ 2277),

12. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/17304/2018 υπουργικής 
απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης “Ρύθμιση λεπτο-
μερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενί-
σχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο "Πρό-
γραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επιχορηγούμενων 
φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)” (Β’ 116)» (Β’ 1810),

13. της υπό στοιχεία ΔΗΔ/17089/2019 υπουργι-
κής απόφασης «Τροποποίηση της ΔΗΔ/Φ.40/1057/
14-1-2015 υπουργικής απόφασης “Ρύθμιση λεπτομερει-
ακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση 

της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων 
(άρθρο 10Β του του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)” (Β’ 116)» (Β’ 1642),

14. της υπό στοιχεία 9208 ΕΞ 2020/13.4.2020 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης “Ρύθ-
μιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαι-
τέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επιχορηγούμε-
νων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)” (Β’ 116)» (Β’ 1528),

15. της υπό στοιχεία 17556 ΕΞ 2020/9.7.2020 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης “Ρύθμιση 
λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέ-
ρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επιχορηγούμε-
νων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέ-
θηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)” (Β’ 116)» (Β’ 3051),

16. της υπό στοιχεία 25279 ΕΞ 2020/15.9.2020 υπουρ-
γικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΗΔ/
Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης “Ρύθμιση λε-
πτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω 
ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο "Πρό-
γραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επιχορηγούμενων 
φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, όπως προστέθηκε 
με το άρθρο 16 του  ν. 4305/2014)” (Β’ 116)» (Β’ 4039),

17. της υπό στοιχεία 33517 ΕΞ 2020/27.11.2020 
υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.1.2015 υπουργικής απόφασης 
“Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την 
περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτη-
σης στο "Πρόγραμμα Διαύγεια" των δαπανών των επι-
χορηγούμενων φορέων (άρθρο 10Β του ν. 3861/2010, 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4305/2014)” 
(Β’ 116)» (Β’ 5393).

Β. Την ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων που 
παρατηρήθηκαν διαχρονικά κατά την υποβολή στοι-
χείων δαπανών από υπόχρεους φορείς κατ’ εφαρμογή 
του άρθρου 83 του ν. 4727/2020 (παλιό άρθρο 10Β του 
ν. 3861/2010).

Γ. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Η παρ. 1 του άρθρου 9 της υπό στοιχεία ΔΗΔ/Φ.40/
1057/14.1.2015 (Β’ 116) υπουργικής απόφασης αντικα-
θίσταται ως εξής: «Στοιχεία που αφορούν δαπάνες συ-
ντελεσθείσες από 1.1.2015 έως 31.12.2020 αναρτώνται 
μέχρι την 30η-4-2021.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2021

O Υπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ   
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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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