Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων
Πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων από τις χώρες της ΕΕ
Ως επίσημη ανακοίνωση νοείται η δημοσίευση επίσημων δικαστικών και κυβερνητικών ανακοινώσεων οι οποίες δεν είναι
νομοθετικής φύσης ή δεν περιλαμβάνουν δεσμευτικούς κανόνες άλλης μορφής και οι οποίες δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή
σε εφημερίδες της κυβέρνησης και/ή επίσημες εφημερίδες.
Πολλές χώρες της ΕΕ αναρτούν τις επίσημες ανακοινώσεις τους στο διαδίκτυο. Ωστόσο, τα νομικά πλαίσια και οι πρακτικές που
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εν λόγω αναρτήσεις διαφέρουν μεταξύ των χωρών. Η παρούσα ενότητα
συγκεντρώνει πληροφορίες για το πώς κάθε χώρα της ΕΕ δημοσιεύει ηλεκτρονικά τις επίσημες ανακοινώσεις της, ώστε να
συμβάλει στο να γίνουν οι δημοσιεύσεις αυτές πιο προσιτές.
Το περιεχόμενο των εθνικών σελίδων αποτυπώνει την κατάσταση στην εκάστοτε χώρα της ΕΕ.
Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για να βρείτε αναλυτικές εθνικές πληροφορίες.
Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην
παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία
απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να
συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες
των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.
Τελευταία επικαιροποίηση: 20/05/2019

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Δανία
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Οι επίσημες ανακοινώσεις εισάγονται στη Statstidende και δημοσιεύουνται στη διεύθυνση

https://statstidende.dk/.

Έως τις 14 Οκτωβρίου 2005 η Statstidende δημοσιευόταν και σε έντυπη μορφή.
Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Στη Statstidende δημοσιεύονται ειδικές υποχρεωτικές ανακοινώσεις με νομική ισχύ για πολίτες, επιχειρήσεις και αρχές, καθώς και
ορισμένες μη υποχρεωτικές ανακοινώσεις.
Μεταξύ άλλων, δημοσιεύονται ανακοινώσεις σχετικά με κληρονομιές θανόντων (π.χ. ανακοίνωση για τους πιστωτές), περιουσίες
υπό πτώχευση (π. Χ. πτωχευτικές εντολές), αναδιοργανώσεις εταιρειών, δικαστικές διαταγές και παρόμοιες εντολές, αναγκαστικές
πωλήσεις βάσει δικαστικής διαταγής και εκλογές και δημοψηφίσματα.
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Δημοσιεύονται ανακοινώσεις από δικαστήρια, δικηγόρους, δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις.
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Η πρόσβαση σε εφάπαξ ή μόνιμες αναζητήσεις είναι δωρεάν (βλ. παρακάτω).
Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Υπάρχουν τρία είδη αναζητήσεων:
Έρευνα με βάση τον αριθμό ανακοίνωσης.

Απλή έρευνα: ελεύθερο κείμενο (π.χ. είδος της ανακοίνωσης ή όνομα του εμπλεκόμενου προσώπου), σε συνδυασμό με
ημερομηνία/περίοδο της ανακοίνωσης.
Προηγμένη έρευνα: περιορισμός της κατηγορίας της ανακοίνωσης (π.χ. «Κληρονομιές θανόντων» ή «Αναγκαστικές
πωλήσεις βάσει δικαστικής διαταγής» και σχετική υποκατηγορία) και αναζήτηση με διάφορα κριτήρια ανάλογα με την
επιλεγείσα κατηγορία (π.χ. όνομα, αριθμό CPR/CVR (αριθμός μητρώου επιχειρήσεων/προσώπων) και/ή διεύθυνση του
ατόμου που αφορά η ανακοίνωση ή του ατόμου που έχει εισαγάγει την κοινοποίηση).
Ανακοινώσεις που περιέχουν προσωπικά στοιχεία τα οποία σε άλλο πλαίσιο θεωρούνται εμπιστευτικά δεν μπορούν να
αναζητηθούν με τη χρήση ονόματος ή άλλης μορφής ταυτοποίησης, ως κριτηρίου αναζήτησης, ύστερα από έναν χρόνο.
Όλες οι ανακοινώσεις απαλείφονται από τη statstidende.dk ύστερα από 5 χρόνια.
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
Η Statstidende εκδίδεται ηλεκτρονικά από το 2000. Από τις 15 Οκτωβρίου 2005 η Statstidende εκδίδεται μόνο σε ηλεκτρονική
μορφή.
Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;
Μπορούν να δημιουργηθούν μόνιμες αναζητήσεις. Η υπηρεσία είναι δωρεάν, όμως χρειάζεται εγγραφή χρήστη. Μπορούν να
δημιουργηθούν έως και 25 μόνιμες αναζητήσεις.
Ανακοινώσεις που ανταποκρίνονται στη μόνιμη αναζήτηση παρέχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφότυπο html την
ίδια ημέρα που δημοσιεύονται.
Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδρομής για τη λήψη της ημερήσιας έκδοσης της Statstidende σε μορφή pdf. Τις ημέρες
δημοσίευσης της Statstidende ο συνδρομητής λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την ημερήσια έκδοση σε
μορφότυπο pdf.
Είναι οι ανακοινώσεις δωρεάν διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα; Αν ναι, πού βρίσκονται το αρχείο και/ή οι τεχνικές πληροφορίες;
Τα ανοιχτά δεδομένα είναι διαθέσιμα σε όλους μέσω της έρευνας REST στη διεύθυνση https://statstidende.dk. Εργασίες
τεχνικής βελτίωσης της Statstidende βρίσκονται σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται το κατά πόσον θα πρέπει να συνεχιστεί η
παροχή αυτής της επιλογής.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Γερµανία
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Καθώς η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας αποτελεί ομοσπονδιακό κράτος, τα επιμέρους ομόσπονδα κράτη ρυθμίζουν
μόνα τους τη δημοσίευση των επίσημων ανακοινώσεών τους. Προς τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργήσει δικούς τους ιστοτόπους,
προς ορισμένους από τους οποίους παρέχονται σύνδεσμοι στην πύλη της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και των ομόσπονδων
κρατών για τη δικαιοσύνη (Justizportal des Bundes und der Länder). Τα ακόλουθα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά τις
δημοσιεύσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης:
Μέσο δημοσίευσης

Έκταση της δημοσίευσης

Εφημερίδα ομοσπονδιακής νομοθεσίας
(Bundesgesetzblatt)

Μόνο ηλεκτρονικό αντίγραφο της επίσημης
έντυπης έκδοσης

Ομοσπονδιακό δελτίο γνωστοποιήσεων (Bundesanzeiger)
Δελτίο ομοσπονδιακής φορολογικής νομοθεσίας
(Bundessteuerblatt)
Κοινό δελτίο υπουργικών πράξεων (Gemeinsames

Υπηρεσιακό τμήμα δικαστικό τμήμα
(αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή)
Τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή

Ministerialblatt)

Τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή

Δελτίο του τομέα των μεταφορών (Verkehrsblatt)

Τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Μέσο
δημοσ Είδη δημοσιεύσεων
ίευσης
Εφημε
ρίδα
ομοσπ
Νόμοι, διεθνείς συμβάσεις, κανονιστικά διατάγματα, ανακοινώσεις, διατάξεις, εγκύκλιοι, καθώς και
ονδιακ
ορισμένες αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου (Bundesverfassungsgericht)
ής
νομοθ
εσίας
Ομοσ
πονδι
ακό
δελτίο
γνωστ
οποιή
σεων

Κανονιστικά διατάγματα, άλλες επίσημες ανακοινώσεις, προκηρύξεις και εγκύκλιοι, καθώς και δικαστικές
ανακοινώσεις. Οι δικαστικές ανακοινώσεις περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις δικαστηρίων σχετικά με το
μητρώο αγωγών βάσει του νόμου για τις δίκες-οδηγούς σε επενδυτικές διαφορές (KapitalanlegerMusterverfahrensgesetz), επιδόσεις σε πρόσωπα άγνωστης διαμονής, ποινικές υποθέσεις, προσκλήσεις
προς πρόσωπα και κοινοποιήσεις σχετικά με έγγραφα, αποφάσεις αποκλεισμού, αποφάσεις κήρυξης
τίτλων ως ανίσχυρων και λοιπές αποφάσεις, προσεπικλήσεις, πτωχεύσεις, διαδικασίες συλλογικής
εκτέλεσης και διαδικασίες αφερεγγυότητας, καθώς και το μητρώο ανώνυμων και ψευδώνυμων έργων

Δελτίο
ομοσπ
ονδιακ
ής
Φορολογική νομοθεσία και διοικητικές οδηγίες, καθώς και αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού
φορολ Δικαστηρίου (Bundesfinanzhof)
ογικής
νομοθ
εσίας
Κοινό
δελτίο
υπουρ Φορολογική νομοθεσία και διοικητικές οδηγίες, καθώς και αποφάσεις του Ομοσπονδιακού Φορολογικού
γικών Δικαστηρίου (Bundesfinanzhof)
πράξε
ων
Δελτίο
του
τομέα Υποχρεωτικοί κανόνες στον τομέα των μεταφορών, αναγγελία απολεσθέντων πιστοποιητικών
των
ταξινόμησης και πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων
μεταφ
ορών
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Μέσο δημοσίευσης

Φορέας δημοσίευσης

Εφημερίδα ομοσπονδιακής
νομοθεσίας

Ομοσπονδιακές αρχές

Ομοσπονδιακό δελτίο
γνωστοποιήσεων

Ομοσπονδιακές αρχές και αρχές των ομόσπονδων κρατών, καθώς και
δικαστήρια και εισαγγελικές αρχές

Δελτίο ομοσπονδιακής
φορολογικής νομοθεσίας

Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και οι ανώτερες φορολογικές
αρχές των ομόσπονδων κρατών

Κοινό δελτίο υπουργικών πράξεων Όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία που αναφέρονται στην επικεφαλίδα
Δελτίο του τομέα των μεταφορών

Όλα τα ομοσπονδιακά υπουργεία, οι αρμόδιες για τις ταξινομήσεις αρχές
των ομόσπονδων κρατών

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Μέσο δημοσίευσης

Δωρεάν πρόσβαση

Εφημερίδα ομοσπονδιακής
νομοθεσίας

Ναι (μόνο για ανάγνωση)

Ομοσπονδιακό δελτίο
γνωστοποιήσεων

Ναι

Δελτίο ομοσπονδιακής
φορολογικής νομοθεσίας

Εν μέρει (όχι για τις εντελώς πρόσφατες και τις παλαιότερες δημοσιεύσεις)

Κοινό δελτίο υπουργικών
πράξεων

Μόνο στους πίνακες περιεχομένων

Δελτίο του τομέα των μεταφορών

Μόνο στον τίτλο των επίσημων ανακοινώσεων στο δελτίο (η πρόσβαση στα
περιεχόμενα παρέχεται επί πληρωμή)

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Μέσο δημοσίευσης Κριτήρια αναζήτησης
Στο πλαίσιο δωρεάν πρόσβασης: καμία
Εφημερίδα
ομοσπονδιακής
νομοθεσίας

Στο πλαίσιο επί πληρωμή πρόσβασης:
αναζήτηση πλήρους κειμένου, αναζήτηση βάσει παραπομπής, τίτλου, ακρωνυμίου,
ημερομηνίας έκδοσης, έτους δημοσίευσης και τμήματος

Ομοσπονδιακό
δελτίο
γνωστοποιήσεων

Όρος, τμήμα, ημερομηνία δημοσίευσης, είδος δημοσίευσης, αρχή/δικαστήριο δημοσίευσης
(υπηρεσιακό τμήμα / δικαστικό τμήμα) στοιχεία αναφοράς, τίτλος (υπηρεσιακό τμήμα)
αριθμός φακέλου (δικαστικό τμήμα)

Δελτίο
ομοσπονδιακής
φορολογικής
νομοθεσίας

Είδος φόρου, είδος εγγράφου, αλυσίδα κανονιστικών διατάξεων, ημερομηνία, αριθμός
φακέλου, αριθμός εγγράφου, ομόσπονδο κράτος, θέμα/κατευθυντήρια πρόταση, στοιχεία
αναφοράς

Κοινό δελτίο
υπουργικών
πράξεων

Έκδοση, αριθμός σελίδας, έτος και αναζήτηση πλήρους κειμένου

Δελτίο του τομέα
των μεταφορών

Τομέας, τίτλος, λέξεις-κλειδιά, ημερομηνία, αριθμός κανονιστικής πράξης

Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
Μέσο
δημοσίευσης

Ημερομηνία έναρξης

Το τμήμα 1 της εφημερίδας ομοσπονδιακής νομοθεσίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή,
παράλληλα με την έντυπη μορφή του, από το 1998 το τμήμα 2 της εφημερίδας ομοσπονδιακής
Εφημερίδα
νομοθεσίας είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή, παράλληλα με την έντυπη μορφή του, από το
ομοσπονδιακής
1999
νομοθεσίας
Δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων από την έκδοση της 23.05.1949
Ομοσπονδιακό
δελτίο
Μεμονωμένες δημοσιεύσεις από την 30.08.2002
γνωστοποιήσε Πλήρης έκδοση από την 01.04.2012
ων
Δελτίο
ομοσπονδιακής
Δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων από το 1992
φορολογικής
νομοθεσίας
Κοινό δελτίο
υπουργικών
πράξεων

Δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων από το 1950

Δελτίο του
τομέα των
μεταφορών

Δυνατότητα πραγματοποίησης αναζητήσεων από το 1947

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;
Μέσο δημοσίευσης

Αυτόματη αναζήτηση

Ανοικτά
δεδομένα

Εφημερίδα ομοσπονδιακής
νομοθεσίας

Όχι

Όχι

Ομοσπονδιακό δελτίο
γνωστοποιήσεων

Μόνο στο πλαίσιο επί πληρωμή υπηρεσίας ενημέρωσης

Όχι

Δελτίο ομοσπονδιακής
φορολογικής νομοθεσίας

Όχι

Όχι

Κοινό δελτίο υπουργικών
πράξεων

Όχι, μόνο της επόμενης προγραμματισμένης ημερομηνίας
δημοσίευσης ορισμένης έκδοσης

Όχι

Δελτίο του τομέα των μεταφορών Όχι

Όχι

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Εσθονία
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Οι σημαντικές δημόσιες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο της επίσημης έκδοσης Ametlikud Teadaanded (Επίσημες
ανακοινώσεις). Σε ορισμένες περιπτώσεις, η νομοθεσία απαιτεί επίσης τη δημοσίευση των ανακοινώσεων στις εφημερίδες.
Η επίσημη ηλεκτρονική έκδοση Ametlikud Teadaanded δημοσιεύεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή από την 1η Ιουλίου 2003.
Αποτελεί επίσης βάση δεδομένων που ενσωματώθηκε στο κρατικό σύστημα πληροφοριών. Η έκδοση Ametlikud Teadaanded
διατίθεται σε όλους δωρεάν στη διεύθυνση https://www.ametlikudteadaanded.ee/.
Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Προσκλήσεις, προκηρύξεις και ανακοινώσεις που πρέπει να δημοσιεύονται σύμφωνα με νόμο ή με κανονισμό της κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Εσθονίας ή με υπουργική απόφαση.
Δημοσιεύονται δύο τύποι ανακοινώσεων στην έκδοση Ametlikud Teadaanded:
1. ανακοινώσεις που προορίζονται να ενημερώσουν συγκεκριμένο πρόσωπο και οι οποίες, για λόγους προστασίας της
ιδιωτικής ζωής, θα πρέπει να μην μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Οι ανακοινώσεις αυτές υπόκεινται σε προθεσμίες
δημοσίευσης στην Ametlikud Teadaanded και σε περιορισμούς πρόσβασης μετά τη διακοπή της δημοσίευσης. Για τις εν
λόγω ανακοινώσεις δεν ισχύουν απαιτήσεις για επαναχρησιμοποίηση·
2. ανακοινώσεις που προορίζονται να ενημερώσουν όλο τον κόσμο και οι οποίες θα πρέπει να μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν σε μηχαναγνώσιμο μορφότυπο.
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Στην Ametlikud Teadaanded δημοσιεύονται ανακοινώσεις που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων των κρατικών και
τοπικών αρχών και των εκπροσώπων των ελεύθερων επαγγελμάτων (π.χ. συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές).
Δημοσιεύονται επίσης ανακοινώσεις νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που πρέπει να δημοσιεύονται με βάση τον νόμο και οι
οποίες δημοσιεύονται για σκοπούς δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή προορίζονται για την πληροφόρηση του ευρέος κοινού (π.χ.
διάσπαση και λύση εταιρειών).
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Η πρόσβαση σε όλες τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στη Ametlikud Teadaanded είναι δωρεάν.
Πρέπει να καταβληθεί κρατικό τέλος για να δημοσιευτεί ανακοίνωση που αφορά το συμφέρον ιδιώτη, για παράδειγμα, ανακοίνωση
για την απώλεια ενός εγγράφου.

Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση των δημοσιευμένων ανακοινώσεων ανά είδος, τίτλο, εκδότη και σχετικό τομέα ή με τη
χρήση της λειτουργίας αναζήτησης πλήρους κειμένου.
Η υπηρεσία «Οι επίσημες ανακοινώσεις μου» (Minu Ametlikud Teadaanded) σάς δίνει τη δυνατότητα εγγραφής για να λαμβάνετε
διάφορα είδη ανακοινώσεων στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου και να βλέπετε αρχειοθετημένες ανακοινώσεις
που σας αφορούν, η δημοσίευση των οποίων έχει διακοπεί. Η δημοσίευση ανακοίνωσης που προορίζεται για συγκεκριμένο
πρόσωπο διακόπτεται και η ανακοίνωση αρχειοθετείται αφότου η δημοσίευση εκπληρώσει τον σκοπό της. Η δημοσίευση αυτού
του είδους ανακοίνωσης διακόπτεται, επίσης, όταν το πρόσωπο επιβεβαιώνει την παραλαβή της ανακοίνωσης με την ταυτότητά
του, χρησιμοποιώντας την υπηρεσία «Οι επίσημες ανακοινώσεις μου».
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
1η Ιουλίου 2003. Ο ιστότοπος της Ametlikud Teadaanded περιλαμβάνει επίσης ανακοινώσεις που δημοσιεύονταν προηγουμένως
σε έντυπη μορφή και προορίζονταν για την ενημέρωση του ευρέος κοινού.
Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;
Ένα πρόσωπο μπορεί να εγγραφεί για να λαμβάνει όλες τις ανακοινώσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να αποθηκεύει
ανακοινώσεις με τη χρήση της υπηρεσίας «Οι επίσημες ανακοινώσεις μου». Η χρήση της υπηρεσίας «Οι επίσημες ανακοινώσεις
μου» απαιτεί επαλήθευση με την ταυτότητα του χρήστη ή με ταυτοποίηση μέσω κινητής συσκευής (mobile ID). Η υπηρεσία «Οι
επίσημες ανακοινώσεις μου» σας δίνει τη δυνατότητα να δείτε αρχειοθετημένες ανακοινώσεις της Ametlikud Teadaanded που σας
αφορούν και να δείτε ποιος άλλος έχει διαβάσει τις αρχειοθετημένες ανακοινώσεις που σας αφορούν.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα ενιαία αναγνωριστικά πόρων (URI) για να αναζητήσετε και να ανακτήσετε ανακοινώσεις
στη Ametlikud Teadaanded. Η μοναδικότητα του URI εξαρτάται από το πόσα συστατικά στοιχεία URI χρησιμοποιούνται. Ένα URI
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξετε μία ή περισσότερες δημοσιευμένες ανακοινώσεις σε μορφότυπο HTML, κάτι που είναι
παρόμοιο με το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης, ή σε μορφή αρχείου XML ή XML-RDF.
Τα URI των ανακοινώσεων σάς δίνουν τη δυνατότητα να ανοίγετε δημόσια διαθέσιμες ανακοινώσεις που δεν προορίζονται να
γνωστοποιηθούν σε συγκεκριμένο πρόσωπο και η δημοσίευση των οποίων δεν έχει διακοπεί.
Για να χρησιμοποιήσετε ένα URI, πρέπει να δημιουργηθεί διεύθυνση στο διαδίκτυο που να αντιστοιχεί στα στοιχεία δημοσίευσης
της ανακοίνωσης που σας ενδιαφέρει.
Λεπτομερέστερες οδηγίες για αναζητήσεις ανά URI διατίθενται στη διεύθυνση
/uriotsing.

https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις διαθέσιμες δωρεάν ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί να βρει κανείς το αποθετήριο και/ή
τις τεχνικές πληροφορίες;
Οι ανακοινώσεις που δεν προορίζονται να γνωστοποιηθούν σε συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή ανακοινώσεις που
προορίζονται ως πληροφόρηση για το ευρύ κοινό, είναι διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα. Οι ανακοινώσεις που δεν δημοσιεύονται
πλέον και οι οποίες έχουν αρχειοθετηθεί δεν είναι διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα.
Τα ανοικτά δεδομένα είναι διαθέσιμα σε πραγματικό χρόνο ως URI. Η μοναδικότητα του URI εξαρτάται από το πόσα συστατικά
στοιχεία URI χρησιμοποιούνται. Ένα URI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανοίξετε μία ή περισσότερες δημοσιευμένες
ανακοινώσεις σε μορφότυπο HTML, κάτι που είναι παρόμοιο με το αποτέλεσμα μιας αναζήτησης, ή σε μορφή αρχείου XML ή XMLRDF. Για να χρησιμοποιήσετε ένα URI, πρέπει να δημιουργηθεί διεύθυνση στο διαδίκτυο που να αντιστοιχεί στα στοιχεία
δημοσίευσης της ανακοίνωσης που σας ενδιαφέρει.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 14/05/2019

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Ελλάδα

Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Εθνικό Τυπογραφείο (δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης)
Οι φορείς που εκτυπώνουν έντυπά τους στο Εθνικό Τυπογραφείο καταβάλλουν αντίτιμο του κόστους ή παρέχουν τα
χρησιμοποιούμενα αναλώσιμα υλικά. Η κοστολόγηση γίνεται από μόνιμη τριμελή επιτροπή υπαλλήλων του Εθνικού Τυπογραφείου
που λειτουργεί για το σκοπό αυτόν και ορίζεται από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Διαύγεια
Άρειος Πάγος
Συμβούλιο της Επικρατείας
Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Εθνικό Τυπογραφείο: άρθρο 7 του νόμου 3469/2006
Διαύγεια: άρθρο 2 του νόμου 3861/2010
Άρειος Πάγος: αναζήτηση πολιτικών και ποινικών δικαστικών αποφάσεων από το έτος 2007 και εξής
Συμβούλιο της Επικρατείας: αναζήτηση αποφάσεων διοικητικής δικαιοσύνης
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Εθνικό Τυπογραφείο: οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τον ίδιο τον φορέα κατόπιν σχετικών αιτημάτων από φορείς του
δημοσίου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα
Διαύγεια: οι ανακοινώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 του νόμου 3861/2010 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του
οργάνου που τις εξέδωσε.
Άρειος Πάγος: οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τον ίδιο τον φορέα
Συμβούλιο της Επικρατείας: οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τον ίδιο τον φορέα
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
ΝΑΙ
Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Όροι, λέξεις ή φράσεις κλειδιά, αριθμός πρωτοκόλλου, αριθμός απόφασης, αριθμός τεύχους, θέμα, κατηγορία, είδος, φορέας,
ημερομηνία
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
Εθνικό Τυπογραφείο: 1997
Διαύγεια: 2010
Άρειος Πάγος: 2007
Συμβούλιο της Επικρατείας: 2016
Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;
ΟΧΙ
Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές
πληροφορίες;
NAI
Ο κάθε φορέας είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και το περιεχόμενο της βάσης επίσημων ανακοινώσεων που διαχειρίζεται. Ως εκ
τούτου, το αποθετήριο και/ή οι τεχνικές πληροφορίες τηρούνται σε βάσεις δεδομένων εσωτερικά στους αντίστοιχους φορείς.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται

να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Ισπανία
Σε ποιους ιστοτόπους δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στις διάφορες Επίσημες Εφημερίδες που αντιστοιχούν σε διαφορετικά εδαφικά επίπεδα
της διάρθρωσης της δημόσιας διοίκησης στην Ισπανία.
Όλες οι Επίσημες Εφημερίδες δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική, επίσημη και αυθεντική έκδοση, και προσφέρουν υπηρεσίες βάσεων
δεδομένων για την αναζήτηση των δημοσιευμένων ανακοινώσεων.
Οι ιστότοποι είναι οι εξής:
Κράτος:

http://www.boe.es/

17 αυτόνομες κοινότητες και 2 αυτόνομες πόλεις: μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο σύνολο των ιστοτόπων μέσω της διεύθυνσης
http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_autonomicos.php
Τοπικοί φορείς (Επίσημες Εφημερίδες της επαρχίας): μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο σύνολο των ιστοτόπων μέσω της
διεύθυνσης http://www.boe.es/legislacion/enlaces/boletines_provinciales.php
Τι είδους ανακοινώσεις δημοσιεύονται;
Διοικητικές πράξεις (θέματα προσωπικού, διοικητικές αποφάσεις, αποφάσεις δημοσιοποίησης διαφόρων διοικητικών
δραστηριοτήτων)
Ανακοινώσεις προκήρυξης δημόσιων διαγωνισμών
Ανακοινώσεις ανεπιτυχούς κοινοποίησης
Ορισμένες ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από τα δικαστήρια.
Ποιοί οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Όλες οι υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης, καθεμία στην αντίστοιχη Επίσημη Εφημερίδα της.
Τα δικαστήρια.
Είναι δωρεάν η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις;
Ναι.
Τι είδους αναζητήσεις μπορούν να γίνουν;
Ελεύθερο κείμενο (συμπεριλαμβανομένων ονομάτων προσώπων)
Είδος
Οργανισμός έκδοσης
Ημερομηνία έκδοσης
Ημερομηνία δημοσίευσης
Επίσημος αριθμός.
Από ποια ημερομηνία άρχισαν να δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις σε ηλεκτρονική μορφή;
Η νομοθεσία που επιτρέπει την ηλεκτρονική δημοσίευση των Επίσημων Εφημερίδων θεσπίστηκε το 2007.
Είναι δυνατόν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται ειδοποιήσεις όταν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια;
Ναι, στην περίπτωση της Επίσημης Εφημερίδας της Κυβέρνησης και των περισσότερων Επίσημων Εφημερίδων των αυτόνομων
κοινοτήτων. Στην περίπτωση των Επίσημων Εφημερίδων της επαρχίας, η πρακτική αυτή δεν είναι ευρέως διαδεδομένη.

Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις ελεύθερα διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού υπάρχει αποθετήριο ή τεχνικές
πληροφορίες;
Η πολιτική για τα ανοικτά δεδομένα εξαρτάται από κάθε Εφημερίδα· ορισμένες διαθέτουν ανοικτά δεδομένα και μορφότυπο xml.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Κροατία
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της Κροατίας και στον
ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča) του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Κροατίας. Όλες οι
επίσημες ανακοινώσεις είναι προσβάσιμες για το κοινό σε ηλεκτρονική μορφή αλλά μόνο η έκδοσή τους σε χαρτί έχει νομική ισχύ
και παράγει έννομα αποτελέσματα.
https://narodne-novine.nn.hr/ (Επίσημη Εφημερίδα)
https://e-oglasna.pravosudje.hr/ (Υπουργείο Δικαιοσύνης)
Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Δημοσιεύονται ανακοινώσεις που αφορούν δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, παραχωρήσεις, προσκλήσεις
υποβολής προσφορών, διαγωνισμούς για την κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, ανακοινώσεις για εμπορικές εταιρείες,
ανακοινώσεις επιμελητηρίων, αποφάσεις κίνησης διαδικασιών αφερεγγυότητας και συντομευμένων διαδικασιών αφερεγγυότητας,
αποφάσεις κήρυξης ανικανότητας για δικαιοπραξία, εκκαθαρίσεις, δικαστικές και συμβολαιογραφικές ανακοινώσεις, εγγραφές στο
δικαστικό μητρώο κ.λπ.
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Narodne novine d.d. (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας)
Στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (e-Oglasna ploča) δημοσιεύονται διάφορες αποφάσεις
δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων αρχών στο πλαίσιο διαδικασιών αφερεγγυότητας (αποφάσεις για την κίνηση διαδικασίας
αφερεγγυότητας, κλήσεις σε ακρόαση) Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση του συστήματος
πληροφορικής το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča)
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Ναι. Η πρόσβαση είναι δωρεάν.
Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Στις ιστοσελίδες της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της Κροατίας μπορεί να γίνει αναζήτηση βάσει όρου, ημερομηνίας
ανακοίνωσης, είδους ανακοίνωσης, ειδικού τομέα που αφορά η ανακοίνωση (π.χ. συναλλαγματική ισοτιμία)
Στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča) μπορεί να γίνει αναζήτηση βάσει σήμανσης αρχείου, ονόματος
αντιγράφου, θέματος στο οποίο αναφέρεται η ανακοίνωση ή αριθμού ταυτοποίησης (PIN).
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
Στις ιστοσελίδες της Επίσημης Εφημερίδας της Κροατίας δημοσιεύονται ανακοινώσεις σε ηλεκτρονική μορφή από τον Ιανουάριο
του 2014.
Η εφαρμογή λογισμικού e-oglasna ploča για τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων δημιουργήθηκε και τέθηκε σε λειτουργία την
1η Νοεμβρίου του 2014.
Μπορούν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται οι κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Η Επίσημη Εφημερίδα της Κροατίας δημιούργησε σύστημα κοινοποίησης των επίσημων ανακοινώσεων που αφορούν διαδικασίες
σύναψης δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικό εργαλείο αγγελιών για δημόσιες συμβάσεις) οι κοινοποιήσεις στους τελικούς χρήστες
αποστέλλονται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στην προσωπική ηλεκτρονική θυρίδα των χρηστών.
Όσον αφορά τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča), δεν υπάρχει
σύστημα ενημέρωσης των χρηστών. Εξαιρέσεις αποτελούν η φορολογική διοίκηση (Porezna uprava) και ο χρηματοπιστωτικός
οργανισμός (Financijska agencija - FINA), υπηρεσίες για τις οποίες το Υπουργείο Δικαιοσύνης δημιούργησε μια διαδικτυακή
υπηρεσία μέσω της οποίας οι εν λόγω υπηρεσίες μπορούν να μεταφορτώνουν δεδομένα -πολλές φορές και σε καθημερινή βάσηαπό τον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων (e-Oglasna ploča).
Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν διατίθενται με τη μορφή ανοικτών δεδομένων.
Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές
πληροφορίες;
Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν διατίθενται με τη μορφή ανοικτών δεδομένων.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Κύπρος
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Δημοσιεύονται σε έντυπη μορφή που έχει νομική ισχύ και στο διαδίκτυο με ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα http://www.mof.
gov.cy/gpo
Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Δημοσιεύονται προκηρύξεις θέσεων στο δημόσιο τομέα, δημόσιες προσφορές, απαλλοτριώσεις, επιτάξεις, διορισμοί/προαγωγές
/επικυρώσεις/ανακλήσεις διορισμών, αφυπηρετήσεις, αναπληρωματικοί διορισμοί, παραιτήσεις, διορισμοί Υπουργών,
ανακοινώσεις θανάτων, άφιξη, αναχώρηση/αναπλήρωση Προέδρου της Δημοκρατίας, διορισμοί – ορισμοί Προέδρου της
Δημοκρατίας, αποφάσεις Υπουργικού Συμβουλίου και Βουλής, νομοσχέδια, προτάσεις Νόμου, διεθνείς Συμφωνίες, σχέδια
υπηρεσίας και ανακοινώσεις που επιβάλλονται από νομοθεσία όπως ο περί Εταιρειών Νόμος
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Κράτος
Ημικρατικοί Οργανισμοί
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ιδιώτες (δικηγόροι) με βάση πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Ναι
Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Οτιδήποτε δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
Από τις 10 Δεκεμβρίου 2004
Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Όχι
Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές
πληροφορίες;
Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα στην ιστοσελίδα του Κυβερνητικού Τυπογραφείου: http://ww
w.mof.gov.cy/gpo
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 26/07/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Λεττονία
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Στη Λετονία οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στη
Λετονίας..

Latvijas Vēstnesis, την επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας της

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Τα ακόλουθα είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα:
εκθέσεις πεπραγμένων
δημοπρασίες
αποφάσεις δικαστηρίων
διδακτορικές διατριβές
πληροφορίες σχετικά με κληρονομιές
πληροφορίες σχετικά με ιδιωτικοποιήσεις
πληροφορίες από το εμπορικό μητρώο
πληροφορίες από το μητρώο επιχειρήσεων
πληροφορίες από το μητρώο ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού ενδιαφέροντος
πληροφορίες από το μητρώο πολιτικών κομμάτων
πληροφορίες σχετικά με διαγωνισμούς για την πλήρωση θέσεων
περιουσιακές σχέσεις των συζύγων
ειδοποιήσεις σχετικά με τον χωροταξικό σχεδιασμό
ειδοποιήσεις προς πιστωτές
ειδοποιήσεις για τον διακανονισμό υποχρεώσεων
ειδοποιήσεις προς μετόχους και μέλη
ανακλήσεις αρμοδιοτήτων
το Δημόσιο Ταμείο
κλήσεις προς εμφάνιση ενώπιον δικαστηρίου
προμήθειες και εντολές για την εκτέλεση έργων
απόσυρση εγγράφων και επίσημων σφραγίδων
διάφορες ειδοποιήσεις.
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;

Η επίσημη εφημερίδα δημοσιεύει επίσημες ανακοινώσεις που υποβάλλονται από αρχές και φορείς ή φυσικά πρόσωπα
(καταχωρίσεις σε δημόσια μητρώα, ειδοποιήσεις, ανακοινώσεις ή πληροφορίες από δημόσιες αρχές και τους υπαλλήλους τους και
από φυσικά πρόσωπα), σε περίπτωση που η επίσημη δημοσίευση αυτών των ανακοινώσεων προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Κατάλογος των νόμων και των κανονισμών που προβλέπουν δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα.
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Ναι.
Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με ελεύθερο κείμενο.
Τα αποτελέσματα μπορούν να φιλτραριστούν ανά έτος έκδοσης και είδος ανακοίνωσης.
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
Στον ιστότοπο της επίσημης εφημερίδας https://www.vestnesis.lv η ηλεκτρονική έκδοση όλων των των τευχών της επίσημης
εφημερίδας είναι διαθέσιμη από την ημερομηνία της πρώτης δημοσίευσής της, δηλαδή τις 25 Φεβρουαρίου 1993.
Για τα έγγραφα που δημοσιεύτηκαν έως την 1η Ιουλίου 2012, η έντυπη έκδοση της εφημερίδας συνιστά την επίσημη δημοσίευση.
Είναι δυνατόν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται ειδοποιήσεις όταν πληρούνται τα σχετικά κριτήρια;
Όχι.
Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις ελεύθερα διαθέσιμες ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί να βρει κανείς το αποθετήριο και/ή
τις τεχνικές πληροφορίες;
Όχι, αλλά οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες για περαιτέρω χρήση των πληροφοριών.
περαιτέρω χρήση των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην επίσημη εφημερίδα.

Περισσότερα σχετικά με την

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Κάτω Χώρες
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Οι επίσημες ανακοινώσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο https://officielebekendmakingen.nl. Παλαιότερες ανακοινώσεις μπορούν
να αναζητηθούν στον ιστότοπο https://zoek.officielebekendmakingen.nl.
Ποια είδη ανακοινώσεις δημοσιεύονται;
Στους προαναφερόμενους ιστοτόπους δημοσιεύονται όλες οι ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στις επτά Bekendmakingsblad
(εφημερίδες ανακοινώσεων). Στην Staatsblad (Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) δημοσιεύονται νέες ή τροποποιητικές νομοθετικές
πράξεις. Στην Staatscourant (Επίσημη Εφημερίδα των Κάτω Χωρών) δημοσιεύεται επίσης νομοθετικές ρυθμίσεις, καθώς και
ανακοινώσεις οργανισμών του δημόσιου τομέα όταν αυτές απαιτούνται από τον νόμο. Στην Tractatenblad (Εφημερίδα των
Συνθηκών) δημοσιεύονται συνθήκες και άλλες διεθνείς συμβάσεις στις οποίες οι Κάτω Χώρες αποτελούν μέρος. Στην Provinciaal
blad (Επίσημη Εφημερίδα των περιφερειών), την Gemeenteblad(Επίσημη Εφημερίδα των δήμων) και την Waterschapsblad
(Επίσημη Εφημερίδα της αρχής διαχείρισης υδάτων) δημοσιεύονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις και οι ανακοινώσεις των
περιφερειακών, τοπικών αρχών και των αρχών διαχείρισης υδάτων αντίστοιχα. Τέλος, στην Blad gemeenschappelijke regelingen
(Εφημερίδα των κοινών κανόνων) δημοσιεύονται οι ρυθμίσεις και οι ανακοινώσεις συμπράξεων διαφορετικών αρχών.
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Όλοι οι οργανισμοί για τους οποίους υπάρχει σχετική απαίτηση δημοσίευσης από τον νόμο.
Είναι δωρεάν η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις;

Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν.
Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Στον ιστότοπο https://officielebekendmakingen.nl είναι διαθέσιμες οι δημοσιεύσεις της τρέχουσας ημέρας. Σε αυτόν μπορείτε να
φιλτράρετε τα αποτελέσματα της αναζήτησης μόνο ανά επίσημη εφημερίδα.
Στον ιστότοπο https://zoek.officielebekendmakingen.nl μπορεί να γίνει αναζήτηση βάσει λέξεων στον τίτλο ή στο κείμενο, και
φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων της αναζήτησης με βάση την ημερομηνία δημοσίευσης, την επίσημη εφημερίδα, τον αρμόδιο
οργανισμό δημοσίευσης και το θέμα (από καθορισμένο κατάλογο).
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
1995.
Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;
Όλοι μπορούν να εγγραφούν δωρεάν σε υπηρεσία κοινοποιήσεων. Είναι διαθέσιμα δύο είδη υπηρεσιών.
Στις συνήθεις υπηρεσίες κοινοποίησης οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν ένα αποτέλεσμα αναζήτησης. Κατόπιν, λαμβάνουν
ηλεκτρονικό μήνυμα με υπερσύνδεσμο προς κάθε νέο έγγραφο που πληροί τα κριτήρια αναζήτησης.
Επιπλέον, υπάρχει υπηρεσία «Berichten over uw buurt» (Ειδοποιήσεις σχετικά με τη γειτονιά σας». Η υπηρεσία αυτή δίνει τη
δυνατότητα στους πολίτες να λαμβάνουν καθημερινά ηλεκτρονικό μήνυμα με επισκόπηση όλων των μηνυμάτων των
περιφερειακών και τοπικών αρχών που είναι σημαντικά για τη γειτονιά τους. Η «γειτονιά του καθενός» μπορεί να οριοθετηθεί με
τον ταχυδρομικό κώδικα και μια ακτίνα (σε εκατοντάδες μέτρα).
Είναι οι ανακοινώσεις δωρεάν διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές
πληροφορίες;
Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται δωρεάν ως ανοικτά δεδομένα μέσω διεπαφής SRU (SRU/= Search Retrieve via URL).
Το εγχειρίδιο (και η διεύθυνση) γι’ αυτή τη διαδικτυακή υπηρεσία είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: https://www.koopoverheid.nl
/documenten/instructies/2018/03/24/handleiding-open-data-webservice-van-overheid.nl---sru (μόνο στα ολλανδικά).
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2019

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Αυστρία
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
https://www.justiz.gv.at
https://www.ediktsdatei.justiz.gv.at
Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Στον δικτυακό τόπο

http://www.justiz.gv.at/ δημοσιεύονται οι ακόλουθοι τύποι ανακοινώσεων:

Εκθέσεις
Πραγματογνωμοσύνες
Γνωμοδοτήσεις
Αξιολογήσεις
Εγκύκλιοι
Οδηγίες

Γνωματεύσεις
Καταστατικά
Στατιστικές
Εγχειρίδια
Προκηρύξεις θέσεων
Δημοσιεύσεις διορισμών
Στον δικτυακό τόπο

http://www.edikte.justiz.gv.at/ (Ediktsdatei) δημοσιεύονται οι ακόλουθες ανακοινώσεις:

Μητρώο αφερεγγυότητας (πτωχεύσεις, συμψηφισμοί, ρυθμίσεις οφειλών)
Πωλήσεις και μισθώσεις σε διαδικασίες αφερεγγυότητας
Δικαστικοί πλειστηριασμοί
Ακίνητη περιουσία
Κινητή περιουσία
Αναγκαστική διαχείριση με δικαστική απόφαση
Εθελούσιες δημοπρασίες
Αποφάσεις και ανακοινώσεις σε ποινικές διαδικασίες
Ανακοινώσεις ποινικών δικαστηρίων
Ποινικοδικαιική διαδικασία ρευστοποίησης ασφαλισθέντων ή δημευθέντων περιουσιακών στοιχείων
Κοινοποιήσεις επίδοσης σε ποινικές διαδικασίες
Τερματισμοί προανακριτικών ερευνών
Δημόσιες κοινοποιήσεις
Επιμελητές και επιδόσεις μέσω καταχώρισης στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktalzustellungen)
Ακυρωτικές πράξεις
Κηρύξεις σε αφάνεια/Αποδείξεις θανάτου
Αποφάσεις σε διαδικασία κληρονομικής διαδοχής
Αποφάσεις βάσει του νόμου περί φύλαξης και δήμευσης (Verwahrungs- und Einziehungsgesetz)
Εκπροσώπηση τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου περί φιλοξενίας σε ιδρύματα (Heimaufenthaltsgesetz)
Συνήγοροι ασθενών σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου περί νοσηλείας (Unterbringungsgesetz)
Επιδόσεις μέσω καταχώρισης στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktalzustellungen) σε νομικά πρόσωπα
Επιδόσεις μέσω καταχώρισης στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktalzustellungen) των δικαστηρίων μητρώου
εταιρειών
Ανακοινώσεις των δικαστηρίων μητρώου εταιρειών (Firmenbuchgerichte)
Αποφάσεις των κτηματολογικών δικαστηρίων
Αποφάσεις του δικαστηρίου για υποθέσεις συμπράξεων
Δημοσιεύσεις επιχειρήσεων
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Ομοσπονδιακό Υπουργείο Συνταγματικών Υποθέσεων, Μεταρρυθμίσεων, Μείωσης του Ρυθμιστικού Παρεμβατισμού και
Δικαιοσύνης (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz)
Δικαστήρια, εισαγγελικές αρχές, δικηγόροι και συμβολαιογράφοι
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Ναι

Ποια είναι τα κριτήρια αναζήτησης;
Στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου
έγγραφα του ιστότοπου.

http://www.justiz.gv.at/ υπάρχει η δυνατότητα απλής αναζήτησης με λέξεις για όλα τα

Στο αρχείο αποφάσεων ( http://www.edikte.justiz.gv.at/) υπάρχει, σε τακτά χρονικά διαστήματα, η δυνατότητα αναζήτησης με
λέξεις, για όλες τις εφαρμογές. Επιπλέον, σε πολλές εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης βάσει αριθμού υπόθεσης, ενώ
στους πλειστηριασμούς υπάρχει και η δυνατότητα αναζήτησης βάσει αντικειμένων. Λόγω της ποικιλομορφίας των δυνατοτήτων
αναζήτησης για διαφορετικές εφαρμογές, τα κριτήρια αναζήτησης μπορούν να αναφερθούν εδώ μόνο βάσει παραδειγμάτων.
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
Οι ιστότοποι της Δικαιοσύνης
λειτουργούν από το 2000.

http://www.justiz.gv.at/ και των επίσημων ανακοινώσεων (

http://www.edikte.justiz.gv.at/

Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;
Όχι
Είναι οι ανακοινώσεις δωρεάν διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα; Αν ναι, πού βρίσκονται το αρχείο και/ή οι τεχνικές πληροφορίες;
Οι ανακοινώσεις στο αρχείο επίσημων ανακοινώσεων (Ediktsdatei) είναι δωρεάν διαθέσιμες και μπορούν να υποστούν περαιτέρω
επεξεργασία ως αρχείο HTML (δεν υπάρχει προστασία έναντι αντιγραφής). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα απόκτησης άδειας
δυνάμει του νόμου περί περαιτέρω χρήσης πληροφοριών (IWG). Ωστόσο, τα στοιχεία δεν είναι επί του παρόντος διαθέσιμα σε
μορφότυπο ανοικτών δεδομένων.
Οι δημοσιεύσεις στη διεύθυνση http://www.justiz.gv.at/ αφορούν κυρίως ήδη υπάρχον «υλικό» σε μορφόρτυπο PDF. Σπανίως
υπάρχουν έγγραφα MS Word. Όλες οι δημοσιεύσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του WCMS (σύστημα διαχείρισης
διαδικτυακού περιεχομένου) και είναι δωρεάν διαθέσιμες ως σελίδες HTML. Τα υλικά διατίθενται ως παραρτήματα στις σελίδες
HTML και μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Πορτογαλία
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας της Πορτογαλίας

(Diário da República Eletrónico).

Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Στην Diário da República δημοσιεύονται επτά είδη επίσημων ανακοινώσεων:
1. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σύνταγμα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Νόμος αριθ. 43/2014 (δημοσίευση, προσδιορισμός και μορφή των νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Diário da
República).
2. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 4/2015 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 149/2015 (για τη θέσπιση του νομικού πλαισίου σχετικά με την προστασία της άυλης πολιτιστικής
κληρονομιάς)

Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 148/2015 (για τη θέσπιση του συστήματος ταξινόμησης και καταγραφής κινητών αγαθών
πολιτιστικής αξίας και τη θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εξαγωγή, την αποστολή, την εισαγωγή και την αποδοχή
κινητών πολιτιστικών αγαθών)
Νόμος αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος για την απασχόληση στον δημόσιο τομέα)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 83-Α/2014 (για τη θέσπιση του συστήματος επιλογής, πρόσληψης και κινητικότητας του
διδακτικού προσωπικού στα δημόσια ιδρύματα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 137/2012 (νομικό πλαίσιο σχετικά με την αυτονομία, τη διοίκηση και τη διαχείριση των ιδρυμάτων
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
Νόμος αριθ. 24/2012 (νόμος-πλαίσιο περί ιδρυμάτων)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 11/2012 (για τον καθορισμό της φύσης, της σύνθεσης, της οργάνωσης και του νομικού πλαισίου
των γραφείων των κυβερνητικών αξιωματούχων)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 12/2012 (για τον καθορισμό της φύσης, της σύνθεσης και της οργανωτικής και νομικής
διάρθρωσης του γραφείου του πρωθυπουργού)
Υπουργικό εκτελεστικό διάταγμα (Portaria) αριθ. 145-Α/2011 (που διέπει τις διαδικασίες επιλογής των υποψηφίων για την
ανάληψη δημόσιων αξιωμάτων)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 309/2009 (σχετικά με τη θέσπιση της διαδικασίας χαρακτηρισμού ακινήτων πολιτιστικής αξίας,
του συστήματος για τις προστατευόμενες περιοχές και του λεπτομερούς σχεδίου προστασίας)
Νόμος αριθ. 107/2001 (σχετικά με τη θέσπιση της βασικής πολιτικής και των ρυθμίσεων για την προστασία και την
προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 353/2007 (σχετικά με τη θέσπιση της διαδικασίας για την οριοθέτηση των δημόσιων υδάτινων
πόρων)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 226-Α/2007 (σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για την αξιοποίηση των υδάτινων πόρων)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 200/2006 (γενικό σύστημα για τη λύση, τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση των υπηρεσιών
και τον εξορθολογισμό του προσωπικού)
Νόμος αριθ. 54/2005 (για τον καθορισμό της ιδιοκτησίας επί υδάτινων πόρων), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 78
/2013 και τον νόμο αριθ. 34/2014.
Νόμος αριθ. 4/2004 (για τον καθορισμό των αρχών και των κανόνων που πρέπει να τηρούνται από την άμεση δημόσια
διοίκηση).
Νόμος αριθ. 3/2004 (νόμος-πλαίσιο για τους δημόσιους φορείς).
Νόμος αριθ. 2/2004 (για την έγκριση του καταστατικού που διέπει το διοικητικό προσωπικό των υπηρεσιών και των φορέων
της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής δημόσιας διοίκησης).
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 154/2003 (που διέπει την εφαρμογή της Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Διαβούλευσης μεταξύ
της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας).
Νόμος αριθ. 13/99 (νομικοί κανόνες που διέπουν τους εκλογικούς καταλόγους).
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 291/90 (σχετικά με τη θέσπιση του συστήματος μετρολογικού ελέγχου για τις μεθόδους και τα
όργανα μετρήσεως) και υπουργικό εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 962/90 (για την έγκριση του γενικού κανονισμού περί
μετρολογικού ελέγχου)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 498/72 (καταστατικό μεταρρυθμίσεων)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 42945 της 26ης Απριλίου 1960 (για την έγκριση του καταστατικού του Μετοχικού Ταμείου
Ενόπλων Δυνάμεων), όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 44301 της 10ης Μαΐου 1962 και με το νομο
θετικό διάταγμα αριθ. 434-G/82 της 29ης Οκτωβρίου 1982
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 26852 της 30ής Ιουλίου 1936 (κανονισμός για τις άδειες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων).
3. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Νόμος αριθ. 43/2014 (δημοσίευση, προσδιορισμός και μορφή των νομικών πράξεων)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 83/2016 (για τη θέσπιση της ελεύθερης πρόσβασης στην Diário da República ως καθολικής
δημόσιας υπηρεσίας)

Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 15/2016 (κανονισμός για τη δημοσίευση των πράξεων στην Diário da República)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 177/2000 (νομικοί κανόνες που διέπουν τη διοικητική διαχείριση των ανώτατων δικαστηρίων)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 74/2002 (οργάνωση των υπηρεσιών του Ανώτατου Δικαστηρίου)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 545/99 (οργάνωση των υπηρεσιών του Συνταγματικού Δικαστηρίου)
Οργανικός νόμος αριθ. 2/2005 (οργάνωση και λειτουργία της Αρχής Πολιτικής Χρηματοδότησης και Λογαριασμών)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 188/2000 (οργάνωση και σύνθεση του Γραφείου Υποστήριξης του προέδρου του Ανώτατου
Δικαστηρίου και του γραφείου του προέδρου του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 73/2002 (οργάνωση των υπηρεσιών του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου)
Νόμος αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος για την απασχόληση στον δημόσιο τομέα)
Νόμος αριθ. 98/97 (νόμος περί οργάνωσης και δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 440/99 (υπηρεσίες υποστήριξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 343/99 (καταστατικό δικαστικών υπαλλήλων)
Νόμος αριθ. 21/85 (καταστατικό δικαστικών λειτουργών)
Νόμος αριθ. 62/2013 (νόμος περί οργάνωσης του δικαστικού συστήματος)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 49/2014 [για την εφαρμογή του νόμου αριθ. 62/2013 της 26ης Αυγούστου 2013 (νόμος περί
οργάνωσης του δικαστικού συστήματος) και για τον καθορισμό των ρυθμίσεων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία
των δικαστηρίων].
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 214-G/2015 (για την αναδημοσίευση του Κώδικα Δικονομίας των Διοικητικών Δικαστηρίων και του
Καταστατικού των Διοικητικών και Φορολογικών Δικαστηρίων)
Νόμος αριθ. 83/95 (νόμος περί του δικαιώματος συμμετοχής σε αγωγές και προσφυγές που ασκούνται από φυσικά ή νομικά
πρόσωπα)
Νόμος αριθ. 2/2004 (καταστατικό του διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών και των φορέων της κεντρικής, περιφερειακής
και τοπικής δημόσιας διοίκησης).
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 4/2015 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας)
Νομοθετικό διάταγμα αριθ. 545/99 (σύνθεση και λειτουργία της γραμματείας και των υπηρεσιών υποστήριξης του
Συνταγματικού Δικαστηρίου).
4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σύνταγμα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Νόμος αριθ. 28/82 [οργάνωση, λειτουργία και δικονομία του Συνταγματικού Δικαστηρίου) (ενοποιημένη έκδοση στην
αγγλική γλώσσα διαθέσιμη εδώ)]
Νόμος αριθ. 43/2014 (δημοσίευση, προσδιορισμός και μορφή των νομικών πράξεων που δημοσιεύονται στην Diário da
República).
5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ
ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Νόμος αριθ. 28/82 (οργάνωση, λειτουργία και δικονομία του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ενοποιημένη έκδοση στην
αγγλική γλώσσα διαθέσιμη εδώ)
Νόμος αριθ. 98/97 (οργάνωση και δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
6. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

Σύνταγμα της Πορτογαλικής Δημοκρατίας
Νόμος αριθ. 28/82 (οργάνωση, λειτουργία και δικονομία του Συνταγματικού Δικαστηρίου· ενοποιημένη έκδοση στην
αγγλική γλώσσα διαθέσιμη εδώ)
Νόμος αριθ. 98/97 (οργάνωση και δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου)
Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας
Κώδικας Δικονομίας των Διοικητικών Δικαστηρίων.
7. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

Κώδικας Δικονομίας των Διοικητικών Δικαστηρίων.
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Οι επίσημες κυβερνητικές και δικαστικές ανακοινώσεις δημοσιεύονται από τα επτά είδη δημόσιων οργανισμών που παρατίθενται
κατωτέρω:
1. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ):

Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται από το υπουργείο Εξωτερικών και αφορούν πράξεις που
περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμφωνίες και συμβάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 119 παράγραφος 1 στοιχείο β), τελευταίο εδάφιο
του Συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο β), τελευταίο εδάφιο και άρθρο 8 παράγραφος
1 στοιχείο ιθ) του νόμου αριθ. 43/2014.
2. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ):

Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στη 2η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας και αφορούν διοικητικές
διαδικασίες, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος περί απασχόλησης στον δημόσιο τομέα) και το υπουργικό
εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 145-Α/2011.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν αλλαγές στη μισθολογική κατάσταση στο αμέσως επόμενο μισθολογικό
κλιμάκιο της αντίστοιχης αρχικής κατηγορίας, μέσω της συνεχούς άσκησης των διαχειριστικών λειτουργιών της δημόσιας
διοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 2/2004 (καταστατικό του διοικητικού προσωπικού των υπηρεσιών και των φορέων
της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής δημόσιας διοίκησης).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν την κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά δημοσίων υπαλλήλων,
αγνώστου διαμονής, για την υποβολή υπομνήματος υπεράσπισης και, εν συνεχεία, για την επιβολή της πειθαρχικής ποινής,
σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος περί απασχόλησης στον δημόσιο τομέα).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν την αναδιοργάνωση φορέων ή υπηρεσιών μέσω λύσης, συγχώνευσης ή
αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος περί απασχόλησης στον δημόσιο τομέα) και το νομοθετ
ικό διάταγμα αριθ. 200/2006 (γενικό σύστημα για τη λύση, τη συγχώνευση και την αναδιάρθρωση των δημόσιων υπηρεσιών
και τον εξορθολογισμό του προσωπικού).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη δημοσίευση των καταστατικών των επιτροπών εργασιών των υπαλλήλων
δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 35/2014 (γενικός νόμος περί απασχόλησης στον δημόσιο τομέα).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με το σύστημα προστασίας της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων διαφύλαξης και διαδικασιών νομικής προστασίας, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα
αριθ. 149/2015.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
(σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 107/2001) και το σύστημα ταξινόμησης και καταγραφής κινητών αγαθών πολιτιστικής αξίας,
καθώς και τους κανόνες που διέπουν την εξαγωγή, την αποστολή, την εισαγωγή και την αποδοχή κινητών πολιτιστικών
αγαθών (σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 148/2015).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη διαδικασία χαρακτηρισμού ακινήτων πολιτιστικής αξίας, το σύστημα για
τις προστατευόμενες περιοχές και το λεπτομερές σχέδιο προστασίας, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 309/2009).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με το σύστημα χρήσης υδάτινων πόρων, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα
αριθ. 226-Α/2007.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ιδιοκτησία επί υδάτινων πόρων και τη διαδικασία οριοθέτησης των
δημόσιων υδάτινων πόρων, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 54/2005 (όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο αριθ. 78/2013 και τον νό
μο αριθ. 34/2014) και το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 353/2007.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την πρόσληψη και την επιλογή διδακτικού προσωπικού για την προσχολική,
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 83-Α/2014.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την αυτονομία, τη διοίκηση και τη διαχείριση των δημόσιων ιδρυμάτων
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 137/2012.

Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την υποχρέωση δημόσιας διαβούλευσης όσον αφορά σχέδια κανονισμών
για τη συλλογή προτάσεων και εισηγήσεων, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό
διάταγμα αριθ. 4/2015.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις που αφορούν πράξεις μεταβίβασης ή περαιτέρω μεταβίβασης εξουσιών του φορέα
που προβαίνει στη μεταβίβαση ή περαιτέρω μεταβίβαση εξουσιών προς τον φορέα που τις αναλαμβάνει, σύμφωνα με τον
Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 4/2015.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την αδειοδότηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για την παραγωγή, τη
μεταφορά, τη μετατροπή, τη διανομή και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον κανονισμό αδειοδότησης
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που εγκρίθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 26852 της 30ής Ιουλίου 1936.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων (Código do
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas) και τον κώδικα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων
(Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ανώτατη διοίκηση των υπηρεσιών και των φορέων της κεντρικής,
περιφερειακής και τοπικής δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 2/2004.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την ανώτατη διοίκηση των διοικητικών συμβουλίων των δημόσιων φορέων
της έμμεσης δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 3/2004 (νόμος-πλαίσιο για τους δημόσιους φορείς).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την οργάνωση, τη δομή και τη λειτουργία της άμεσης δημόσιας διοίκησης,
σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 4/2004.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τον αριθμό των εκλογέων που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς
καταλόγους, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 13/99 (νομικοί κανόνες που διέπουν τους εκλογικούς καταλόγους).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τον επιχειρηματικό τομέα του δημοσίου, σύμφωνα με το νομοθετικό
διάταγμα αριθ. 133/2013.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με την αναγνώριση και τη λύση των πορτογαλικών ιδρυμάτων και των
αλλοδαπών ιδρυμάτων που ασκούν τις δραστηριότητές τους εντός της εθνικής επικράτειας, σύμφωνα με τον νόμο 24/2012
(νόμος-πλαίσιο περί ιδρυμάτων).
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη σύνθεση, την οργάνωση και το νομικό πλαίσιο στο οποίο υπάγονται τα
όργανα των κυβερνητικών αξιωματούχων, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 11/2012.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη σύνθεση, την οργανωτική δομή και το νομικό πλαίσιο που διέπει το
γραφείο του πρωθυπουργού, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 12/2012.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση των κληρονόμων μερισμάτων εισφορών που έχουν
καταβληθεί από μέλη του Μετοχικού Ταμείου Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 42945 της
26ης Απριλίου 1960, όπως τροποποιήθηκε με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 44331 της 10ης Μαΐου 1962 και με το νομοθ
ετικό διάταγμα αριθ. 434-G/82 της 29ης Οκτωβρίου 1982.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με το καταστατικό μεταρρυθμίσεων του δημοσίου, σύμφωνα με το
ό διάταγμα αριθ. 498/72.

νομοθετικ

Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τη θέσπιση ίσων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων για τους πολίτες της
Βραζιλίας που διαμένουν στην Πορτογαλία, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 154/2003.
Επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις σχετικά με τον μετρολογικό έλεγχο των οργάνων μέτρησης και των μεθόδων που
χρησιμοποιούνται σε συναλλαγές εμπορικής, φορολογικής ή μισθολογικής φύσης ή στους τομείς της υγείας, της ασφάλειας ή
της εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και των κλινών δοκιμών, σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 291/90 της
20ής Σεπτεμβρίου 1990 και το υπουργικό εκτελεστικό διάταγμα αριθ. 962/90 της 9ης Οκτωβρίου 1990.
3. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

Επίσημες δικαστικές ανακοινώσεις σχετικά με διοικητικά ζητήματα που αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση των
δικαστηρίων, οι οποίες δημοσιεύονται στη 2η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας.
Επίσημες δικαστικές ανακοινώσεις σχετικά με την κλήτευση των ενδιαφερόμενων μερών (ή κατά των ενδιαφερόμενων
μερών) από το διοικητικό και φορολογικό δικαστήριο (tribunal administrativo e fiscal) σε διαδικασίες που έχουν κινηθεί από
τον προσφεύγοντα, οι οποίες δημοσιεύονται στη 2η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικονομίας
των Διοικητικών Δικαστηρίων.

Επίσημες δικαστικές ανακοινώσεις σχετικά με την παραβίαση κανόνων του ανταγωνισμού, που δημοσιεύονται στη 2η σειρά
της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 19/2012 (νομικό πλαίσιο περί ανταγωνισμού).
4. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

Επίσημες δικαστικές ανακοινώσεις που αφορούν την υποχρέωση δημοσίευσης δηλώσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου
στην 1η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 28/82 (οργάνωση, λειτουργία και δικονομία του
Συνταγματικού Δικαστηρίου· ενοποιημένη έκδοση στην αγγλική γλώσσα, διαθέσιμη εδώ) και τον νόμο αριθ. 43/2014
(δημοσίευση, προσδιορισμός και μορφή των νομικών πράξεων).
5. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ 2η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

Αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι οποίες βάσει νόμου δημοσιεύονται στη 2η σειρά
της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 28/82 (οργάνωση, λειτουργία και δικονομία του Συνταγματικού
Δικαστηρίου) και τον νόμο αριθ. 98/97 (οργάνωση και δικονομία του Ελεγκτικού Συνεδρίου).
6. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

Αποφάσεις του Συνταγματικού Δικαστηρίου, του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Ανώτατου Διοικητικού Δικαστηρίου και του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τις οποίες το άρθρο 119 παράγραφος 3 του Συντάγματος της Πορτογαλικής Δημοκρατίας απαιτεί
δημοσιότητα για σκοπούς νομικής ισχύος, και προβλέπει τη δημοσίευσή τους στην 1η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας,
σύμφωνα με τον νόμο περί οργάνωσης, λειτουργίας και δικονομίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου, τον νόμο περί
οργάνωσης και δικονομίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
και τον Κώδικα Δικονομίας των Διοικητικών Δικαστηρίων.
7. (ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 1η ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ)

Ανακοινώσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου, του Κεντρικού Διοικητικού Δικαστηρίου του Βορρά και του Κεντρικού Διοικητικού
Δικαστηρίου του Νότου, οι οποίες πρέπει να δημοσιεύονται στην 1η σειρά της Επίσημης Εφημερίδας, σύμφωνα με την αρχή
των παράλληλων ή πανομοιότυπων μεθόδων δημοσίευσης, που προβλέπεται στο άρθρο 81 του Κώδικα Δικονομίας των
Διοικητικών Δικαστηρίων: οι πράξεις κλήτευσης των ενδιαφερόμενων μερών (ή των ενδιαφερόμενων αντιδίκων) πρέπει να
δημοσιεύονται στην ίδια σειρά της Επίσημης Εφημερίδας στην οποία δημοσιεύθηκε η επίδικη πράξη.
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Ναι. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 3 του νομοθετικού διατάγματος αριθ. 83/2016 (με το οποίο εγκρίθηκε η δημόσια υπηρεσία της
καθολικής ελεύθερης πρόσβασης στην Diário da República).
Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Οι χρήστες μπορούν να αναζητούν ελεύθερα όλο το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί στην 1η και τη 2η σειρά της
República. Οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους δύο κριτήρια αναζήτησης:
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Γενική αναζήτηση (π.χ. Google), με εισαγωγή του κειμένου στο πεδίο αναζήτησης
Σύνθετη αναζήτηση, με τη χρήση των πεδίων αναζήτησης που επιλέγει ο χρήστης.
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
Από την 1η Ιουλίου 2006 η ηλεκτρονική έκδοση της Diário da República είναι αυθεντική και η δημοσίευση των πράξεων ισχύει για
κάθε νόμιμη χρήση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του νόμου αριθ. 74/98 της 11ης Νοεμβρίου 1998 (όπως
τροποποιήθηκε και αναδημοσιεύτηκε με τον νόμο αριθ. 43/2014 της 11ης Ιουλίου 2014).
Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;
Ναι. Οι χρήστες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση στον ιστότοπο της Επίσημης Εφημερίδας και να εγγράφονται δωρεάν στο
ημερήσιο ενημερωτικό δελτίο, επιλέγοντας στα πεδία αναζήτησης προεπιλεγμένες λέξεις-κλειδιά ή δημοσιεύσεις, προκειμένου να
λαμβάνουν πληροφορίες που πληρούν τα κριτήριά τους.
Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές
πληροφορίες;
Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν διατίθενται ως ανοιχτά δεδομένα, διότι δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί αποθετήριο με όλες τις
πληροφορίες σε δομημένο μορφότυπο για περαιτέρω χρήση.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 31/10/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Ρουμανία

Οι πληροφορίες της σελίδας αυτής αφορούν τις επίσημες ανακοινώσεις που εκδίδονται από δημόσιους οργανισμούς (κλήσεις,
προκηρύξεις, διαδικαστικές πράξεις, κ.λπ.) οι οποίες δεν έχουν νομοθετικό χαρακτήρα ούτε θεσπίζουν υποχρεώσεις γενικής
εφαρμογής, αλλά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας ή σε άλλες εκδόσεις και διατίθενται διαδικτυακά σε
ηλεκτρονική μορφή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Επομένως, δεν εξετάζονται νομοθετικές πράξεις ούτε δικαστικές
αποφάσεις, εκτός από εκείνες που πρέπει να δημοσιεύονται προκειμένου να παράξουν ορισμένο νομικό αποτέλεσμα (π.χ.
δικαστικές αποφάσεις που αφορούν υποθέσεις αφερεγγυότητας).
Η πραγμάτευση του υλικού δεν είναι εξαντλητική, καθώς προσεγγίζονται ορισμένες σχετικές περιπτώσεις από τη σκοπιά της
δημοσίευσης των επίσημων ανακοινώσεων, συγκεκριμένα: πράξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας,
πράξεις που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη και στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου (Oficiul Național al Registrului
Comerțului) ή στο Δελτίο Πτωχεύσεων, καθώς και πράξεις που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων.
Σε ποιον ιστότοπο δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας
Η Αυτόνομη Εταιρεία «Monitorul Oficial» δημοσιεύει την Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας στην έντυπη και στην ηλεκτρονική
μορφή της. Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις δημοσιευμένες πράξεις και την επιγραμμική διαθεσιμότητά τους,
παρακαλούμε συμβουλευθείτε τις ακόλουθες ενότητες.
Το ηλεκτρονικό προϊόν (e-Monitor) διατίθεται σε

αυτή τη διεύθυνση.

ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)
α) Πριν από την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητάς τους, οι επαγγελματίες υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής
/καταχώρισης στο εμπορικό μητρώο και, κατά τη διάρκεια ή μετά τη λήξη της επαγγελματικής δραστηριότητάς τους, πρέπει να
αιτούνται την προσθήκη σημειώσεων στο εμπορικό μητρώο για πράξεις και γεγονότα των οποίων η καταχώριση απαιτείται βάσει
του νόμου.
Η εγγραφή στο εμπορικό μητρώο συνεπάγεται νόμιμη δημοσίευση από το ONRC: τα αρχεία, τα δεδομένα και οι καταχωρισμένες
πράξεις παράγουν αποτέλεσμα έναντι τρίτων από την ημερομηνία καταχώρισης ή δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ρουμανίας ή στον ιστότοπο/δικτυακή πύλη υπηρεσιών του ONRC βάσει του νόμου.
Η καταχώριση και οι σημειώσεις παράγουν αποτέλεσμα έναντι τρίτων από την καταχώρισή τους στο εμπορικό μητρώο ή τη
δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV ή VII, ή σε άλλη έκδοση, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.
Ο ιστότοπος του ONRC
Η δικτυακή πύλη υπηρεσιών του ONRC
β) Το ONRC δημοσιεύει επίσης το Δελτίο Πτωχεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή: το τμήμα που παρέχει τη δημόσια υπηρεσία
κλήτευσης των διαδίκων και επίδοσης κλήσεων προς εμφάνιση, δημοσιοποίησης των αποφάσεων και κοινοποίησης των
διαδικαστικών πράξεων που εκδίδονται από δικαστήρια/συνδίκους πτωχεύσεως/εκκαθαριστές που διορίζονται από το δικαστήριο
/άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα στο πλαίσιο της διαδικασίας αφερεγγυότητας σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2014 περί
διαδικασιών πρόληψης πτώχευσης και διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα,
καθώς και το τμήμα «Οφειλέτες — φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις οι οποίες δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση
επιχείρησης» (Debitori — persoane fizice cu obligații ce nu decurg din Exploatarea unei ÎNTREPRINDERI), σύμφωνα με τον νόμο
αριθ. 151/2015 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας για φυσικά πρόσωπα.
Για τους επαγγελματίες που καλύπτονται από τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών πρόληψης της πτώχευσης και διαδικασιών
αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, οι διαδικαστικές πράξεις που επιδίδονται
/αποστέλλονται από δικαστήρια, εκκαθαριστές (συνδίκους πτωχεύσεως/εκκαθαριστές που διορίζονται από το δικαστήριο), καθώς

και από άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα βάσει της νομοθεσίας δημοσιεύονται στο Δελτίο Πτωχεύσεων, το οποίο διατίθεται στη δια
δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του ONRC.
Η απόφαση για τη διαπίστωση του σχεδίου αναδιάρθρωσης του οφειλέτη (επαγγελματία), ως διαδικαστική πράξη, δυνάμει του
νόμου αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών πρόληψης της πτώχευσης και διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, δημοσιεύεται στο μέρος IV της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας.
Για τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτονται από τον νόμο αριθ. 151/2015 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας για φυσικά πρόσωπα,
οι διαδικαστικές πράξεις που επιδίδονται/κοινοποιούνται από το συμβούλιο πτωχεύσεων, τον σύνδικο, τον εκκαθαριστή και τις
δικαστικές αρχές δημοσιεύονται στο τμήμα «Οφειλέτες - φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την
εκμετάλλευση επιχείρησης» του Δελτίου Πτωχεύσεων, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://www.bpi.ro/.
ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων
Η δικτυακή πύλη των δικαστηρίων τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όλα τα δικαστήρια της Ρουμανίας
διαθέτουν δικό τους ιστότοπο στη συγκεκριμένη δικτυακή πύλη. Οι πληροφορίες που περιέχονται σ’ αυτούς τους ιστότοπους
καταχωρίζονται και διατηρούνται απευθείας από το δικαστικό προσωπικό, με εξαίρεση τις πληροφορίες σχετικά με υποθέσεις και
συνεδριάσεις, οι οποίες λαμβάνονται αυτομάτως από το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης υποθέσεων που χρησιμοποιείται σε
επίπεδο δικαστηρίων.
Για πρόσβαση στον ιστότοπο ενός συγκεκριμένου δικαστηρίου από την αρχική σελίδα της δικτυακής πύλης των δικαστηρίων,
επιλέγονται από τον κατάλογο η περιφέρεια στην οποία ανήκει το εν λόγω δικαστήριο (δηλαδή η περιοχή δικαιοδοσίας του
αντίστοιχου εφετείου) και στη συνέχεια το δικαστήριο.
Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας
Όσον αφορά τις επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με το νόμο αριθ. 202 της 9ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την οργάνωση της
Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας, όπως αναδημοσιεύτηκε:
Στο μέρος III δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, τα ακόλουθα: νομικές πράξεις, αρχεία, κοινοποιήσεις,
ανακοινώσεις και άλλες παρόμοιες γνωστοποιήσεις (π.χ. αναγγελίες πρόσληψης προσωπικού διαγωνισμοί για δημόσιες
θέσεις αποφάσεις που αφορούν την ακύρωση συναλλαγματικών/επιταγών η τακτική έκθεση δραστηριοτήτων των δημόσιων
αρχών ανακοινώσεις σχετικά με τις εισαγωγικές εξετάσεις για το Εθνικό Ινστιτούτο Δικαστών (Institutul Național al
Magistraturii), την εξέταση ικανότητας για τους δικαστές και τον κατάλογο των χηρευουσών θέσεων δικαστή η προκήρυξη για
τον διαγωνισμό για θέσεις βοηθού δικαστή στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο κ.λπ.)
Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, οι νομικές πράξεις που αφορούν οικονομικούς φορείς και άλλες κατηγορίες νομικών
προσώπων, καθώς και άλλες πράξεις που θεσπίζονται βάσει διατάξεων της νομοθεσίας, δημοσιεύονται στο μέρος IV (π.χ. η
απόφαση για αναγνώριση στη Ρουμανία αλλοδαπών νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αποφάσεις για
έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού πολιτικών κομμάτων αποφάσεις του πρωτοδικείου για κίνηση πτωχευτικής
διαδικασίας διακηρύξεις δημοπρασίας για πώληση αγαθών η λήξη των περιόδων ισχύος για τις άδειες λειτουργίας
πιστωτικών ιδρυμάτων και οι αποφάσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ρουμανίας για αφαίρεση αυτών των αδειών αποφάσεις
του γενικού διευθυντή του Ρουμανικού Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας για ανάκληση ή αναστολή πιστοποιητικών
καταχώρισης, κ.λπ.)
η συλλογική σύμβαση εργασίας που συνάπτεται σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο, οι συμβάσεις και οι συστάσεις της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας, καθώς και άλλες πράξεις που θεσπίζονται βάσει διατάξεων της νομοθεσίας, δημοσιεύονται στο μέρος
V
οι ανακοινώσεις κατακύρωσης συμβάσεων δημόσιων προμηθειών και οι ανακοινώσεις κατακύρωσης για συμβάσεις
δημοσίων έργων και παραχώρησης υπηρεσιών, συμβάσεις παραχώρησης για δημόσια αγαθά και άλλες ανακοινώσεις που
εκπονούνται βάσει διατάξεων της νομοθεσίας (π.χ. προκηρύξεις βάσει του νόμου αριθ. 350/2005 σχετικά με το καθεστώς
των επιχορηγήσεων συμβάσεις παραχώρησης – ανακοινώσεις δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το έκτακτο διάταγμα αριθ.
54/2006 σχετικά με το καθεστώς των συμβάσεων παραχώρησης για δημόσια αγαθά) δημοσιεύονται στο μέρος VI.
Σημείωση: σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 98/2016 περί δημοσίων συμβάσεων, οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται σε εθνικό επίπεδο
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων (e-procurement) SEAP, το οποίο χρησιμοποιείται για την εφαρμογή
των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα.
Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις, οι νομικές πράξεις που αφορούν τους συνεταιρισμούς και άλλες κατηγορίες νομικών
προσώπων που ιδρύονται από συνεταιρισμούς, καθώς και άλλες πράξεις που σχετίζονται με τη συνεργασία, όπως ορίζεται

βάσει διατάξεων της νομοθεσίας (π.χ. η απόφαση του εντεταλμένου δικαστή για καταχώριση του συνεταιρισμού στο
εμπορικό μητρώο, η πράξη διορισμού του εκκαθαριστή και κάθε άλλη πράξη που ενδέχεται να συνεπάγεται μεταβολές στη
νομική προσωπικότητά τους, κ.λπ.) δημοσιεύονται στο μέρος VII.
ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)
α) Όσον αφορά τους επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Μητρώο:
το απόσπασμα της απόφασης/η απόφαση καταχώρισης (Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας, μέρος IV ή VII)
πράξεις τροποποίησης συστατικών πράξεων και κοινοποιήσεις σχετικά με την υποβολή της επικαιροποιημένης συστατικής
πράξης (Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας)
αποφάσεις, για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τον νόμο (Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας)
δικαστικές αποφάσεις λύσης (στο μέρος IV της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας και στον ιστότοπο του Εθνικού
Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)
αποφάσεις διορισμού εκκαθαριστή δυνάμει του άρθρου 237 παράγραφος 6 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών (στον
ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)
έργα συγχώνευσης/διάλυσης (στο μέρος IV της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας ή, κατ’ επιλογή του αιτούντα, στον
ιστότοπο της εταιρείας, περίπτωση κατά την οποία το εμπορικό μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η εταιρεία δημοσιεύει
δωρεάν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το έργο συγχώνευσης ή διάλυσης στον ιστότοπο της)
οι αποφάσεις απόρριψης της αίτησης καταχώρισης και των καταχωρίσεων που δεν συνεπάγονται τροποποίηση της
συστατικής πράξης (στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)
ο κατάλογος των επιχειρήσεων για τις οποίες το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο προτίθεται να κινήσει διαδικασίες λύσης σύμφωνα
με το άρθρο 237 παράγραφος 2 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών (ιστότοπος ή δικτυακή πύλη επιγραμμικών
υπηρεσιών)
ο κατάλογος των επιχειρήσεων για τις οποίες το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο προτίθεται να κινήσει διαδικασίες για διαγραφή,
σύμφωνα με το άρθρο 237 παράγραφος 9 του νόμου αριθ. 31/1990 περί εταιρειών (ιστότοπος του Εθνικού Εμπορικού
Μητρώου ή δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών)
ο κατάλογος των επιχειρήσεων για τις οποίες το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο προτίθεται να κινήσει διαδικασίες για διαγραφή,
σύμφωνα με το άρθρο 260 παράγραφος 7 του νόμου αριθ. 31/1990 είναι αναρτημένος στον ιστότοπο του Εθνικού
Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του
οι αποφάσεις του πρωτοδικείου με θέμα τη διαγραφή δυνάμει του άρθρου 237 παράγραφος 10 του νόμου αριθ. 31/1990 περί
εταιρειών (στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου ή στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)
οι αποφάσεις του πρωτοδικείου με θέμα τη διαγραφή δυνάμει του άρθρου 260 παράγραφος 8 του νόμου αριθ. 31/1990 περί
εταιρειών (στον ιστότοπο του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου και στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του)
β) Για τους επαγγελματίες που καλύπτονται από τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών πρόληψης της πτώχευσης και
διαδικασιών αφερεγγυότητας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, οι ακόλουθες διαδικαστικές πράξεις που
εκδίδονται από δικαστήρια, εκκαθαριστές (συνδίκους πτωχεύσεως/εκκαθαριστές που διορίζονται από το δικαστήριο) και άλλα
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα δημοσιεύονται στο Δελτίο Πτωχεύσεων βάσει του νόμου:
κλητήρια θεσπίσματα, ανακοινώσεις και αποφάσεις
κοινοποιήσεις και κλήσεις προς εμφάνιση στο δικαστήριο
άλλες διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από το νόμο.
Για τα φυσικά πρόσωπα που καλύπτονται από τον νόμο αριθ. 151/2015 περί διαδικασιών αφερεγγυότητας για φυσικά πρόσωπα,
οι ακόλουθες διαδικαστικές πράξεις που επιδίδονται/κοινοποιούνται από το συμβούλιο πτωχεύσεων, τον σύνδικο, τον εκκαθαριστή
και τις δικαστικές αρχές δημοσιεύονται στο τμήμα «Οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από την
εκμετάλλευση επιχείρησης» του Δελτίου Πτωχεύσεων:
αποφάσεις του συμβουλίου πτωχεύσεων
κοινοποιήσεις
αποφάσεις
άλλες διαδικαστικές πράξεις που προβλέπονται από το νόμο.

ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων
Σύμφωνα με το άρθρο 167 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (νόμος αριθ. 134/2010), όταν ο ενάγων υποστηρίζει, επί
αιτιολογημένης βάσεως, ότι, παρόλο που εξάντλησε όλες τις δυνατότητες, δεν κατάφερε να βρει την κατοικία του εναγομένου ή
άλλον τόπο στον οποίο θα μπορούσε να επιδοθεί στον εναγόμενο κλητήριο ένταλμα βάσει το νόμου, το δικαστήριο θα μπορεί να
εγκρίνει την επίδοση εγγράφων όσον αφορά τον εν λόγω εναγόμενο μέσω δημοσίευσης της κλήτευσης. Η δημοσίευση κλητεύσεων
συνίσταται σε ανάρτηση του κλητήριου εντάλματος στη θύρα του δικαστηρίου, στη δικτυακή πύλη του αρμόδιου δικαστηρίου και
στην τελευταία γνωστή κατοικία του προσώπου στο οποίο επιδίδονται κλητήρια εντάλματα. Εάν κριθεί αναγκαίο, το δικαστήριο
μπορεί επίσης να διατάξει δημοσίευση του κλητηρίου εντάλματος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας ή σε εθνική εφημερίδα
ευρείας κυκλοφορίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, λειτουργεί γενικό τμήμα για τη δημοσίευση κλητεύσεων στη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων. Επιπλέον, ο
ιστότοπος κάθε δικαστηρίου διαθέτει ειδικό τμήμα για τη δημοσίευση κλητεύσεων (βλέπε, για παράδειγμα, τον ιστότοπο του
Πρωτοδικείου του Βουκουρεστίου).
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Ανάλογα με τη νομοθεσία που ισχύει για το κάθε είδος ανακοίνωσης, η Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας ή οι εκδίδοντες
οργανισμοί.
Όσον αφορά τις συγκεκριμένες περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν ανωτέρω: Το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο, η Επίσημη Εφημερίδα
της Ρουμανίας ή τα δικαστήρια.
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας
Οι πράξεις που δημοσιεύονται στα μέρη III-VII της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας διατίθενται στο διαδίκτυο δωρεάν και σε
αναγνώσιμη μορφή για δέκα ημέρες από τη δημοσίευσή τους.
Τα προϊόντα σε ηλεκτρονική μορφή που διατίθενται στο διαδίκτυο προς εξέταση (Expert-Monitor και Autentic-monitor),
συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων που επιβάλλονται από την Αυτόνομη Εταιρεία «Monitorul Oficial», περιγράφονται στον
τότοπό της.

ισ

ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)
α) Ναι, οι ανακοινώσεις που σχετίζονται με επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Μητρώο διατίθενται στη δικτυακή
πύλη του Εθνικού Εμπορικού Μητρώου.
β) Πρόσβαση στο Δελτίο Πτωχεύσεων, όπου διατίθενται επιγραμμικά οι δημοσιευμένες διαδικαστικές πράξεις για τους
επαγγελματίες που κηρύσσουν πτώχευση σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 85/2014 περί διαδικασιών πρόληψης της πτώχευσης και
διαδικασιών αφερεγγυότητας, χορηγείται με συνδρομή.
Πρόσβαση στο τμήμα «Οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα με υποχρεώσεις οι οποίες δεν απορρέουν από την εκμετάλλευση
επιχείρησης» του Δελτίου Πτωχεύσεων χορηγείται δωρεάν στον οφειλέτη, στους πιστωτές, στον σύνδικο πτωχεύσεως
/εκκαθαριστή, στο συμβούλιο πτωχεύσεων και στο δικαστήριο για τις υποθέσεις οι οποίες τους αφορούν.
Η δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του ONRC παρουσιάζει μια σειρά δωρεάν πληροφοριών σχετικά με τα πρόσωπα που
δημοσιεύονται στο Δελτίο Πτωχεύσεων.
ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων
Η πρόσβαση στη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων είναι δωρεάν.
Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας
Στη δωρεάν έκδοση της Επίσημης Εφημερίδας της Ρουμανίας ( e-Monitor) δεν είναι δυνατή η αναζήτηση δημοσιευμένων
πράξεων. Κατά συνέπεια, μπορούν να επιλέγονται μόνον η ημερομηνία έκδοσης και ο αριθμός στην Επίσημη Εφημερίδα (για κάθε
μέρος).
ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)

α) Όσον αφορά τους επαγγελματίες που είναι εγγεγραμμένοι στο Εμπορικό Μητρώο, μπορούν να διενεργούνται αναζητήσεις με
βάση ένα από τα ακόλουθα κριτήρια αναζήτησης ή τον μέγιστο δυνατό συνδυασμό τους:
Αριθμός εμπορικού μητρώου
Επαρχία
Επωνυμία εταιρείας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αριθμός φορολογικού μητρώου
Έτος ισολογισμού.
β) Όσον αφορά τους οφειλέτες που έχουν υπαχθεί σε πτωχευτική διαδικασία, μπορούν να πραγματοποιούνται αναζητήσεις στο
τμήμα «Επιγραμμικές υπηρεσίες Δελτίου Πτωχεύσεων (BPI)» (Servicii online BPI), στα υποτμήματα «Πρόσωπα δημοσιευμένα στο
BPI» (Persoane publicate in BPI) και «Σύνοψη αριθμού BPI» (Sumar Număr BPI), με βάση τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής:
το πρόσωπο που είναι δημοσιευμένο στο BPI
τον αριθμό δελτίου
τον αριθμό της υπόθεσης
τον αριθμό φορολογικού μητρώου
τον αριθμό καταχώρισης επιχείρησης
την περίοδο δημοσίευσης
το έτος δημοσίευσης στο BPI.
ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων
Αναζητήσεις κλητηρίων ενταλμάτων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται στη δικτυακή πύλη των δικαστηρίων με βάση το όνομα
(όνομα και επώνυμο ή και ένα μόνον από τα δύο στοιχεία) του κλητευόμενου.
Αν χρησιμοποιείται το γενικό μέρος της δικτυακής πύλης των δικαστηρίων, τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι κλητήρια
εντάλματα που έχουν δημοσιευθεί από όλα τα δικαστήρια, ενώ αν χρησιμοποιείται ειδικό τμήμα για συγκεκριμένο δικαστήριο (π.χ.
το Πρωτοδικείο του Βουκουρεστίου), τα αποτελέσματα της αναζήτησης θα είναι μόνο κλητήρια εντάλματα που έχουν
δημοσιευθεί από το εν λόγω δικαστήριο.
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;
Ι. Επίσημη Εφημερίδα της Ρουμανίας
e-Monitor — 2008
ΙΙ. Εθνικό Εμπορικό Μητρώο (ONRC)
α) Για επαγγελματίες εγγεγραμμένους στο Εμπορικό Μητρώο, 2012.
β) Το Εθνικό Εμπορικό Μητρώο δημοσίευσε το πρώτο τεύχος του Δελτίου Πτωχεύσεων σε ηλεκτρονική μορφή την 1η Αυγούστου
2006 και είναι διαθέσιμο στη δικτυακή πύλη επιγραμμικών υπηρεσιών του ONRC.
ΙΙΙ. Δικτυακή πύλη των δικαστηρίων
Η λειτουργία για τη δημοσίευση κλητεύσεων διατίθεται στη

δικτυακή πύλη των δικαστηρίων από τον Μάρτιο 2013.

Μπορούν να αποθηκεύονται οι αναζητήσεις και να αποστέλλονται οι κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;

Άνευ αντικειμένου
Οι επίσημες ανακοινώσεις διατίθενται ελεύθερα ως δημόσια δεδομένα; Εάν ναι, πού μπορώ να βρω το αποθετήριο και/ή τεχνικές
πληροφορίες;
Η δικτυακή πύλη των δικαστηρίων προβλέπει προγραμματισμένη πρόσβαση μόνο στα σύνολα δεδομένων που αφορούν
φακέλους υποθέσεων και συνεδριάσεις, αλλά όχι στη δημοσίευση κλητεύσεων. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αυτό είναι
διαθέσιμες μόνο σε μορφότυπο HTML.

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

Δημοσίευση επίσημων ανακοινώσεων - Φινλανδία
Σε ποιο/-ους ιστότοπο/-ους δημοσιεύονται οι επίσημες ανακοινώσεις;
Kuulutusrekisteri (μητρώο ανακοινώσεων)
Virallinen lehti (Εφημερίδα της Κυβέρνησης)
Ποια είδη ανακοινώσεων δημοσιεύονται;
Το μητρώο ανακοινώσεων επικαιροποιείται με πληροφορίες σχετικά με ανακοινώσεις που βασίζονται σε αποφάσεις δικαστηρίων ή
αρχών σχετικά με:
1. τις κλητεύσεις
2. το αποδεικτικό χρέους σε περιπτώσεις πτώχευσης
3. την έναρξη της διαδικασίας αναδιοργάνωσης
4. τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή την κατανομή κεφαλαίων συμμετοχικής εταιρείας, ή άλλο μέτρο ή απόφαση που αναφέρεται
στη νομοθεσία για τις κοινότητες και τα ιδρύματα και πρέπει να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή
5. ανακοινώσεις δικαστικού επιμελητή.
Η Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύει τις κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και άλλα έγγραφα που απαιτείται να δημοσιεύονται στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης με πράξη, διάταγμα ή άλλες αποφάσεις κατώτερου δικαστηρίου.
Ποιοι οργανισμοί δημοσιεύουν επίσημες ανακοινώσεις;
Το μητρώο ανακοινώσεων επικαιροποιείται με πληροφορίες σχετικά με τις κλητεύσεις που εκδίδονται από τα πρωτοβάθμια
πολιτικά περιφερειακά δικαστήρια, καθώς και με αποδεικτικά χρέους σε περιπτώσεις πτώχευσης ή αναδιοργάνωσης. Οι
ανακοινώσεις άλλων αρχών που προστίθενται στο μητρώο περιλαμβάνουν κλητεύσεις που εκδίδονται από τις αρχές του
εμπορικού μητρώου, ανακοινώσεις συγχωνεύσεων και διασπάσεων εταιρειών και ανακοινώσεις σχετικά με τις πωλήσεις
περιουσιακών στοιχείων που έχουν κατασχεθεί, οι οποίες δημοσιεύονται από τις υπηρεσίες συντηρητικής κατάσχεσης: συζήτηση
σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, συζήτηση με τα ενδιαφερόμενα μέρη και απογραφή.
Η Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύει κοινοποιήσεις, ανακοινώσεις και άλλα έγγραφα που εκδίδονται από διάφορους
οργανισμούς.
Η πρόσβαση στις επίσημες ανακοινώσεις είναι δωρεάν;
Μητρώο ανακοινώσεων: ναι
Εφημερίδα της Κυβέρνησης: Τα αντίγραφα σε μορφή PDF είναι δωρεάν από το 2011. Η
δεδομένων:

Credita διατηρεί επί πληρωμή βάση

Ένας χρήστης, τιμή ανά άδεια: 185 ευρώ/έτος, 2 — 5 χρήστες, τιμή ανά άδεια: 135 ευρώ/έτος, πάνω από 5 χρήστες, τιμή ανά
άδεια: 115 ευρώ/έτος
Τι είδους αναζητήσεις είναι δυνατές;
Η αναζήτηση στο μητρώο ανακοινώσεων μπορεί να γίνει με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους:
Τύπος ανακοίνωσης
Αντικείμενο της ανακοίνωσης
Στοιχεία επαγγελματικής ταυτότητας/ημερομηνία γέννησης/έτος γέννησης

Προθεσμία
Έδρα
Αριθμός υπόθεσης που εκδόθηκε από το πρωτοβάθμιο πολιτικό περιφερειακό δικαστήριο
Η χωρίς περιορισμούς δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά είναι διαθέσιμη στην επί πληρωμή ηλεκτρονική βάση δεδομένων
της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Από πότε οι επίσημες ανακοινώσεις είναι διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή;

Μητρώο ανακοινώσεων: 1η Απριλίου 2004
Εφημερίδα της Κυβέρνησης: από το 2011 και μετά
Μπορούν να αποθηκεύονται αναζητήσεις και να αποστέλλονται κοινοποιήσεις όταν πληρούνται τα κριτήρια;
Μητρώο ανακοινώσεων: όχι
Εφημερίδα της Κυβέρνησης: Οι αναζητήσεις μπορούν να αποθηκευτούν και οι κοινοποιήσεις να λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όταν χρησιμοποιείται η επί πληρωμή βάση δεδομένων.
Είναι οι επίσημες ανακοινώσεις διαθέσιμες δωρεάν ως ανοικτά δεδομένα; Αν ναι, πού μπορεί να βρει κανείς το αποθετήριο και/ή
τις τεχνικές πληροφορίες;
Οι ανακοινώσεις δεν είναι διαθέσιμες ως ανοιχτά δεδομένα.
Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την
αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται
να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις
πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού
περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.
Τελευταία επικαιροποίηση: 30/10/2018

