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Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Αποφάσεις
1

Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της
ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία
«ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» και
θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 109,
111, 114, 220, 221 και 235 του ν. 4364/2016.

2

Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία».

ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 261/23.8.2018
(1)
Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της
ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία
«ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» και
θέση αυτής υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
109, 111, 114, 220, 221 και 235 του ν. 4364/2016.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος, όπως ισχύει,
β) την Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής
Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της
Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και
της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της
Ελλάδος» (ΦΕΚ Β’ 2312),

γ) τον ν. 4364/2016 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα
ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’ 13), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 103, 109, 111, 114,
220, 221, 235 και 273 αυτού,
δ) το με ημερομηνία 28.9.2015 υπ’ αρ. 43 πρακτικό της
έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη
Ασφαλιστική Εταιρία» (εφεξής «η Εταιρεία») κοινοποιηθέν στην Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης
της Τράπεζας της Ελλάδος δια της υπ’ αριθμ. πρωτ.
5061/1.10.2015 επιστολής της Εταιρείας σύμφωνα με
το οποίο αποφασίστηκε η διακοπή ανάληψης ασφαλιστικών κινδύνων σε όλους τους κλάδους ασφάλισης, με
καταληκτική ημερομηνία την 30.11.2015,
ε) τα υποβληθέντα στοιχεία της πρώτης αναφοράς οικονομικών καταστάσεων και κεφαλαιακών απαιτήσεων
της 1.1.2016 (ΚΗΜ 351/20.5.2016) για την κατά τα άρθρα
103 και 273 παρ. 14 του ν. 4364/2016 διαδικασία συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές
Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (MCR) έως την 31.12.2016
και με τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR)
έως την 31.12.2017,
στ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 477/2.6.2016 επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας
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της Ελλάδος προς την Εταιρεία, με την οποία η τελευταία καλείται να λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή της με
τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας
(MCR) έως την 31.12.2016 και με τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR) έως την 31.12.2017, καθώς
επίσης να υποβάλλει ανά τρίμηνο εκθέσεις προόδου,
ζ) τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΙΑ 3027/1.8.2016, 4011/
31.10.2016, 371/2.2.2017, 1406/3.5.2017, 2507/28.7.2017,
2529/31.7.2017, 3391/1.11.2017, 503/20.2.2018 τρίμηνες
εκθέσεις προόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
273 παρ. 14 του ν. 4364/2016, από τις οποίες προκύπτει
ότι η Εταιρεία συμμορφώθηκε μεν με τις Ελάχιστες Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (MCR) έως την
31.12.2016, συνέκλινε δε σταδιακά προς τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR), δίχως όμως να
επιτευχθεί συμμόρφωση με αυτές έως την 31.12.2017,
η) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 949/3.11.2017 (αρ. Εμπιστ.
3522) επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής
Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Εταιρεία, στην οποία υπογραμμίζεται ότι οι μέχρι εκείνο το
χρονικό σημείο ενέργειες για τη συμμόρφωσή της έως
το τέλος της μεταβατικής περιόδου (31.12.2017) με τις
συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις φερεγγυότητας δεν
ήσαν επαρκείς. Προς τούτο, η Εταιρεία εκλήθη να λάβει
αρμοδίως απόφαση είτε περί λήψεως άμεσων μέτρων
για τη μείωση του προφίλ κινδύνου της είτε για την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων αυτής με μετρητά,
θ) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΙΑ 3791/11.12.2017 απαντητική επιστολή από την οποία προκύπτει ότι η Εταιρεία
δεν διαπίστωσε ανάγκη ενίσχυσης των ιδίων αυτής κεφαλαίων,
ι) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 136/8.2.2018 (αρ. Εμπιστ. 415)
επιστολή της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος προς την Εταιρεία, με
την οποία επισημαίνεται ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα
για τη διασφάλιση όλων των δικαιούχων απαιτήσεων
από ασφάλιση και ζητείται η ενίσχυση των ιδίων αυτής
κεφαλαίων,
ια) την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΕΙΑ 484/16.2.2018 επιστολή
της Εταιρείας με την οποία γνωστοποιείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος το από 15.2.2018 πρακτικό του Διοικητικού
Συμβουλίου στο οποίο διαλαμβάνεται η χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, αποκλείεται ρητά οποιαδήποτε συνεισφορά του βασικού μετόχου και ζητείται η
ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και η θέση αυτής
σε καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης,
ιβ) το από 23.2.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας
της Ελλάδος και τα εις αυτό αναφερόμενα στοιχεία,
Επειδή
1) Η Εταιρεία δεν συμμορφώθηκε, ως όφειλε βάσει των
διατάξεων του άρθρου 273 παρ. 14 του ν. 4364/2016, με
τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις Φερεγγυότητας (SCR) έως το
τέλος της μεταβατικής περιόδου, στις 31.12.2017, ούτε
υπέβαλε προς την Τράπεζα της Ελλάδος το κατ’ άρθρο
109 παρ. 2 του ν.4364/2016, σχέδιο οικονομικής ανάκαμψης, αναγνωρίζοντας πλέον ρητά την αδυναμία της
να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια διάσωσης αυτής
και δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι είναι επιβεβλημένη η
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ανάκληση της άδειας λειτουργίας της και η θέση αυτής
σε ασφαλιστική εκκαθάριση.
2) Η Εταιρεία δεν έχει κινδύνους εν ισχύι, δεδομένου
ότι διέκοψε την ανάληψη νέων ασφαλιστικών κινδύνων
από το τέλος Νοεμβρίου 2015, οι δε εναπομείναντες εκκρεμείς προς διακανονισμό φάκελοι ζημιών ανέρχονται,
σύμφωνα με τα υποβληθέντα στοιχεία, σε πεντακόσιους
πενήντα έξι (556) στις 31.12.2017. Δεδομένης της παύσης
νέων ασφαλιστικών εργασιών τα τελευταία δύο έτη και
της απουσίας δικτύου πωλήσεων, σε συνδυασμό με τη
σημαντική συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου εκκρεμών
ζημιών καθώς και των υφιστάμενων κεφαλαιακών απαιτήσεων αυτής, δεν διαφαίνεται προοπτική εκδήλωσης
ενδιαφέροντος από ανάδοχη ασφαλιστική επιχείρηση
για τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας
ούτε εισόδου νέων μετόχων σε αυτήν.
3) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την ανάκληση της
άδειας λειτουργίας της Εταιρείας και για τη θέση της υπό
καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης προς τον σκοπό
της προστασίας των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση, αποφασίζει:
1) Ανακαλεί κατ’ άρθρο 114 του ν. 4364/2016 την άδεια
λειτουργίας της ασφαλιστικής επιχείρησης με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» που εδρεύει στον Δήμο Γλυφάδας Αττικής, επί της οδού Πανδώρας
αριθ. 8 και Α. Λαζαράκη (Τ.Κ. 16674) με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.
121871360000 και Α.Φ.Μ. 094472389.
2) Θέτει υπό καθεστώς ασφαλιστικής εκκαθάρισης,
σύμφωνα με τα άρθρα 220, 221 και 235 του ν. 4364/2016
την ασφαλιστική επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ
Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία».
3) Απαγορεύει την ελεύθερη διάθεση του συνόλου των
περιουσιακών στοιχείων της ασφαλιστικής επιχείρησης
με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» σύμφωνα με το άρθρο 114 παρ. 2 του ν. 4364/2016
σε συνδυασμό με το άρθρο 111 παρ. 1 αυτού.
Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της.
Η παρούσα να επιδοθεί νομίμως και προσηκόντως
στην Εταιρεία, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, και να κοινοποιηθεί
ωσαύτως:
i) στο Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από
Ατυχήματα Αυτοκινήτων,
ii) στα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά
γραφεία για τη σημείωση στα οικεία βιβλία μεταγραφών
ή υποθηκών της απαγόρευσης ελεύθερης διάθεσης των
ακινήτων της Εταιρείας,
iii) στα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία υπάρχουν καταθέσεις και στα νομικά πρόσωπα στα οποία τηρείται η
θεματοφυλακή περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας,
iv) στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης (Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Γενική Δ/νση Αγοράς, Δ/νση Εταιρειών και Γ.Ε.ΜΗ.).
Να ενημερωθεί σχετικά με την παρούσα η Ευρωπαϊκή
Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) καθώς και οι εποπτικές αρχές των λοιπών κρατώνμελών της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
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Ένωσης και να αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο της
Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 261/23.2.2018
(2)
Διορισμός ασφαλιστικού εκκαθαριστή της υπό
ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία».
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
α) το άρθρο 55A του καταστατικού της Τράπεζας της
Ελλάδος,
β) την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας
της Ελλάδος 1/20.12.2012 «Ανασύσταση Επιτροπής
Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και ανάθεση
αρμοδιότητας» (ΦΕΚ Β’ 3410), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή της με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 52/2.10.2015 «Σύνθεση και αρμοδιότητες της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων και της
Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος» (ΦΕΚ B΄ 2312),
γ) το ν. 4364/5.2.2016 «Προσαρμογή της ελληνικής
νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα
ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών
(ΕΚ) αριθ. 1060/2009,(ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ.
1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και
Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωμα-
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τική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που
ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών
δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας
περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ
Α’ 13), ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 220, 221 και 235
έως 248 αυτού,
δ) την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος
229/1/2.5.2017 με την οποία διαμορφώθηκε ο κατάλογος ασφαλιστικών εκκαθαριστών που προβλέπεται στο
άρθρο 237 παρ. 1 του ν. 4364/2016,
ε) την απόφαση ΕΠΑΘ 261/1/23.2.2018 με την οποία
ανακλήθηκε οριστικά η άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ Ανώνυμη
Ασφαλιστική Εταιρία», τέθηκε σε ασφαλιστική εκκαθάριση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 114 και 235
του ν. 4364/2016 και απαγορεύτηκε η ελεύθερη διάθεση
του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 114 παρ. 2 σε συνδυασμό
με το άρθρο 111 παρ. 1 του ν. 4364/2016,
στ) το από 23.2.2018 εισηγητικό σημείωμα της Διεύθυνσης Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της
Τράπεζας της Ελλάδος, αποφασίζει τα εξής:
1. Διορίζει ασφαλιστικό εκκαθαριστή της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ
Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία» από την 23.2.2018, την
Ευαγγελία Παρίση του Χρήστου, ορκωτό ελεγκτή λογιστή, με ΑΔΤ Σ736261, με αμοιβή που δεν αποτελεί μισθό
δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (€2.500) μικτών πλέον
ΦΠΑ μηνιαίως.
2. Αποδεσμεύει ποσό ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ (€ 20.000) από τον υπ’ αριθμ. GR
9201401270127002320002659 λογαριασμό που τηρεί
η τεθείσα σε ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρεία στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
για την κάλυψη εξόδων εκκαθάρισης.
Η παρούσα ισχύει από την έκδοσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος ΠΡΑΔΙΤ 165/23.02.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης 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 αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

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

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*11001652302180004*

