
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/ 
28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οι-
κονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης 
αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών δια-
φορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορο-
λογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/
2020 (Α΄148) » (Β΄5825).

2 Έγκριση της τροποποίησης - συμπλήρωσης του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου 
Πειραιά, που επήλθε με την υπ’ αρ. 4/2021 απόφα-
ση της Ολομέλειας αυτού.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 43326 ΕΞ 2022 (1) 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/ 

28.12.2020 κοινής απόφασης του Υπουργού Οι-

κονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-

κονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης 

αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών δια-

φορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορο-

λογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/

2020 (Α΄148) » (Β΄5825). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 «Φο-

ρολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξια-
κής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση 
στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, 
(ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ) 2016/1164, (ΕΕ) 
2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου 
για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών 

λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 148),

β) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή 
Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθε-
σία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 184),

γ) της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 και της παρ. 3 
του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 143),

δ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄ 131),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄ 181),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Α΄126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β΄4805).

3. Την υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/06.11.2020 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός των θε-
μάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών», (Β΄ 4939, ΑΔΑ: ΨΠΦΞΗ-3ΥΝ), 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 68225 ΕΞ 
2021/09.06.2021 (Β΄ 2666, ΑΔΑ: Ω01ΧΗ-ΩΩΛ) και 134649 
ΕΞ 2021/27.10.2021 (Β΄ 5023, ΑΔΑ: ΨΤΣ2Η-Ρ7Α), όμοιες.

4. α) Την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/28.12.2020 κοι-
νή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Ανα-
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πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράταση προθεσμι-
ών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών 
διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογι-
κών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020» (Α΄ 148)  
(Β΄ 5825, ΑΔΑ: Ψ413Η-ΕΒΦ), όπως έχει τροποποιηθεί με 
τις υπό στοιχεία 37414 ΕΞ 2021/29.03.2021 (Β΄ 1227, ΑΔΑ: 
ΨΒΣ6Η-ΑΔ3) και 134647 ΕΞ 2021/27.10.2021 (Β΄ 5023,
ΑΔΑ: ΨΕΗΖΗ-ΑΚΗ), όμοιες.

β) Την υπό στοιχεία 43324 ΕΞ 2021/31.03.2022 ει-
σήγηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών.

5. Το υπό στοιχεία 35533 ΕΞ 2022 ΕΜΠ/16.03.2022 αί-
τημα του Γενικού Προϊστάμενου της Επιτροπής Εξώδι-
κης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών περί παράτασης 
των προβλεπόμενων στην παρ. 6 του άρθρου 16 του 
ν. 4714/2020 προθεσμιών, όπως έχουν παραταθεί και 
ισχύουν, το οποίο διαβιβάσθηκε στην υπηρεσία με το 
από 21.03.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργεί-
ου Οικονομικών.

6. Το γεγονός ότι από την παράταση των ανωτέρω προ-
θεσμιών προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Οικονομικών (ΕΦ 1023-207-0000000 και 
ΑΛΕ 2120208003), εκτιμώμενου ύψους 341.500,00 ευρώ 
για το τρέχον οικονομικό έτος, λόγω της αποζημίωσης 
του Γενικού Προϊστάμενου, των μελών και των εισηγη-
τών της Επιτροπής (συνολικά 26 άτομα) για έξι επιπλέον 
μήνες, η οποία καλύπτεται από τις εγγεγραμμένες πιστώ-
σεις του τρέχοντος οικονομικού έτους, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/ 
28.12.2020 (Β΄ 5825) κοινή απόφαση του Υπουργού Οι-
κονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, 
ως εξής:

Παρατείνουμε εκ νέου τις προθεσμίες της παρ. 6 του 
άρθρου 16 του ν. 4714/2020, όπως έχουν παραταθεί με 
τις υπό στοιχείο 4α) του προοιμίου αποφάσεις, ως εξής:

α) Την προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης των 
αιτήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 31 Μαρτίου 2022, 
έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και

β) την προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης 
επίλυσης από τις 31 Μαΐου 2022 έως και τις 30 Νοεμ-
βρίου 2022, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η θητεία 
του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών 
και των Γραμματέων.

Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 30 Σεπτεμ-
βρίου 2022, θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά 
και επανεισάγονται με επιμέλεια της Γραμματείας της 
Επιτροπής στο αρμόδιο Δικαστήριο, χωρίς τη σύνταξη 
πρακτικού.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ   

 Αριθμ. απόφ. 12/2022 (2)
Έγκριση της τροποποίησης - συμπλήρωσης του 

Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Εφετείου 

Πειραιά, που επήλθε με την υπ’ αρ. 4/2021 από-

φαση της Ολομέλειας αυτού. 

 Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
(σε συμβούλιο) 

 Σήμερα στις 24 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 11:30 στο Μέγαρο του Αρείου Πάγου και στην αίθου-
σα συνεδριάσεως της Ολομέλειας στον πρώτο όροφο, 
συνήλθε, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση της Προέδρου 
του Αρείου Πάγου, η, κατά τα άρθρα 14 και 23 του Κώδικα 
Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών 
Λειτουργών (κ.ν. 1756/1988), Ολομέλεια σε Συμβούλιο, 
στην οποία έλαβαν μέρος οι: 1) Μαρία Γεωργίου, Πρόε-
δρος του Αρείου Πάγου, 2) Κωστούλα Φλουρή-Χαλεβίδου, 
3) Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, 4) Μιλτιάδης Χατζηγεωργί-
ου, 5) Γρηγόριος Κουτσοκώστας, 6) Λουκάς Μόρφης, 7) Γε-
ώργιος Χριστοδούλου, 8) Μαρία Βασδέκη, Αντιπρόεδροι 
του Αρείου Πάγου, 9) Ζαμπέτα Στράτα, 10) Κωνσταντίνα 
Μαυρικοπούλου, 11) Μαρία Κουβίδου, 12) Πελαγία Ακά-
σογλου, 13) Βασίλειος Μαχαίρας, 14) Μαρία Μουλιανιτάκη, 
15) Άννα Φωτοπούλου-Ιωάννου, 16) Ιωάννα Κλάπα- Χρι-
στοδουλέα, 17) Χρήστος Κατσιάνης, 18) Μαρία Ανδρι-
κοπούλου - Εισηγήτρια, 19) Ευστάθιος Νίκας, 20) Σοφία 
Πολύζου - Θεοχαρίδη, 21) Μαρία Βάρκα, 22) Άννα Αγγελά-
του - Βασιλείου, 23) Σοφία Οικονόμου, 24) Δημήτριος Τρά-
γκας, 25) Τριανταφυλλιά Πατρώνα, 26) Ελένη Μπερτσιά, 
27) Στέφανος- Σπυρίδων Πανταζόπουλος, 28) Αθανάσιος 
Θεοφάνης, 29) Αθανάσιος Τσουλός, 30) Παρασκευή Τσού-
μαρη, 31) Αγάπη Τζουλιαδάκη, 32) Γεώργιος Αυγέρης,
33)  Ασπασία Μεσσηνιάτη-Γρυπάρη, 34)  Αλεξάνδρα 
Αποστολάκη, 35) Μαρία Σιμιτσή - Βετούλα, 36) Βρυσηίς 
Θωμάτου, 37) Αριστείδης Βαγγελάτος, 38) Ελευθέριος Σι-
σμανίδης, 39) Νικόλαος Πουλάκης, 40) Ελένη Χροναίου 
και 41) Σταυρούλα Κουσουλού, Αρεοπαγίτες. Κωλύονται 
και δεν παρέστησαν οι λοιποί Αντιπρόεδροι του Αρείου 
Πάγου και Αρεοπαγίτες.

Παραστάθηκαν ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, 
Ιωάννης Προβατάρης, ως νόμιμος αναπληρωτής του 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, και η Γραμματέας της 
Ολομέλειας Σουλτάνα Κουφιάδου, αναπληρώτρια Προϊ-
σταμένη Διεύθυνσης της Γραμματείας του Αρείου Πάγου.

Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος γνωστο-
ποίησε στα μέλη της Ολομέλειας, ότι στον Άρειο Πάγο 
υπηρετούν, εκτός από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, 
10 Αντιπρόεδροι και 74 Αρεοπαγίτες. Απουσίαζαν και 
δεν προσμετρήθηκαν στο συνολικό αριθμό των υπη-
ρετούντων οι Αρεοπαγίτες: α) Ανθή Γκάμαρη, η οποία 
ορίσθηκε, σύμφωνα με το 1852/30.08.2021 έγγραφο της 
Προέδρου του Αρείου Πάγου, ως τακτικό μέλος στην 
Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης 
(5376/03.08.2021 απόφαση του Προέδρου της Βουλής - 
Υ.Ο.Δ.Δ. 810), με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, 
για δύο (2) έτη (άρθρο 41 του ν. 1756/1988, άρθρο 3Α 
του ν. 3213/2003), και β) Γεώργιος Κόκκορης, Δήμητρα 
Ζώη και Αικατερίνη Κρυσταλλίδου, οι οποίοι τελούν σε 
πολυήμερη αναρρωτική άδεια.
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Ακολούθως, με εντολή της Προέδρου, η Γραμματέας 
της Ολομέλειας, εκφώνησε τα ονόματα των υπηρετού-
ντων Αντιπροέδρων του Αρείου Πάγου και Αρεοπαγι-
τών, όπου διαπιστώθηκε, ότι από τους 81 υπηρετούντες 
Δικαστές είναι παρόντες οι αναφερόμενοι στην αρχή 
της παρούσας σαράντα ένας (41), δηλαδή είναι παρό-
ντα περισσότερα από τα μισά μέλη της Ολομέλειας, άρα 
υπάρχει η προβλεπόμενη από το νόμο απαρτία (παρ. 5 
του άρθρου 14 του ν. 1756/1988).

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου συγκλήθηκε νομίμως, 
με την από 15 Φεβρουαρίου 2022 έγγραφη πρόσκληση 
της Προέδρου του Αρείου Πάγου προς τον Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου και τους υπηρετούντες στον Άρειο 
Πάγο δικαστικούς λειτουργούς (εδάφιο α΄ της παρ. 2 του 
άρθρου 14 του ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 1868/1989), προκειμένου 
να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της υπ΄ αρ. 4/2021 
απόφασης της Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιά, η οποία 
διαβιβάσθηκε με το υπ΄ αρ. 1145/8.7.2021 έγγραφο της 
Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του 
Εφετείου Πειραιά, Αγγελικής Κόφφα, Προέδρου Εφετών, 
το οποίο έχει ως ακολούθως: «Σας υποβάλλουμε ακριβές 
αντίγραφο υπηρεσιακό της υπ’ αρ. 4/2021 αποφάσεως 
της Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιώς».

Στη συνέχεια, η Εισηγήτρια - Αρεοπαγίτης, Μαρία Αν-
δρικοπούλου, έθεσε υπόψη των μελών της Ολομέλειας: 
α. το παραπάνω έγγραφο της Προέδρου του Τριμελούς 
Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Πειραιά και
β. την υπό κρίση υπ΄ αρ. 4/2021 απόφαση, εισηγήθη-
κε την έγκριση της τροποποίησης-  συμπλήρωσης του 
Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας με την ως άνω από-
φαση της Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιά, όπως ειδι-
κότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ανέπτυξε την 
πρότασή του και συμφώνησε με την άποψη της Εισηγή-
τριας. Στη συνέχεια, σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 1
του άρθρου 14 του ν. 1756/1988, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3388/2005, αποχώρησε.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά του του στοιχείου Α της παρ. 7 «Κανονισμοί» του 

άρθρου 17 του ν. 1756/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δι-
καστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών», 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 86 του 
ν. 4055/2012, οι καταρτιζόμενοι κανονισμοί εσωτερικής 
υπηρεσίας των δικαστηρίων, καθώς και οι τροποποιή-
σεις τους, υποβάλλονται αμέσως στις οικείες ολομέλειες 
των ανωτάτων δικαστηρίων, οι οποίες έχουν δικαίωμα 
συμπλήρωσης, τροποποίησης ή ακύρωσης αυτών, ως 
προς όλα τα σημεία και ειδικότερα ως προς τον αριθμό 
των δικασίμων και των υποθέσεων που προσδιορίζονται 
σε κάθε δικάσιμο. Οι κανονισμοί ισχύουν μόνο μετά την 
τελική έγκρισή τους από τις ολομέλειες των ανωτάτων 
δικαστηρίων και αφού διαβιβασθούν στον Υπουργό Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Εν προκειμένω, η Ολομέλεια του Εφετείου Πειραιά, 
με την υπ’ αρ. 4/2021 απόφαση, έκρινε απαραίτητη την 
τροποποίηση-συμπλήρωση του ισχύοντος Κανονισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, και, ειδικότερα, του άρθρου 7, 
στο «Μέρος Δεύτερο»: α) με την προσθήκη παρ. ΙΙΙ, όπου 
ορίζονται αναλυτικά τα καθήκοντα των υπηρετούντων 
Επιμελητών Δικαστηρίων και β) την απαλοιφή από το 
άρθρο 7 στοιχ. 1 περ. ια εδάφιο τελευταίο τη φράση, που 
αφορά την υπαγωγή των εξειδικευμένων στον τομέα της 
πληροφορικής δικαστικών υπαλλήλων απευθείας στο 
Διευθυντή της Γραμματείας.

Κατόπιν τούτων, η Ολομέλεια κρίνει, ομόφωνα, ότι 
πρέπει να εγκριθεί η ως άνω γενομένη τροποποίηση-
συμπλήρωση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας 
του Εφετείου Πειραιά, όπως ειδικότερα ορίζεται στο 
διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Εγκρίνει, ομόφωνα, τη γενομένη με την υπ’ αρ. 4/2021 

απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Πειραιά τροπο-
ποίηση- συμπλήρωση του ισχύοντος Κανονισμού Εσω-
τερικής Υπηρεσίας αυτού, ως ακολούθως:

«Α. Τροποποιείται το άρθρο 7 στο Δεύτερο Μέρος του 
ισχύοντος Κανονισμού και προστίθεται στο στοιχείο II, 
που προβλέπει τις αρμοδιότητες του 1ου Τμήματος, πα-
ράγραφος III, που ορίζει: "III. Επιμελητών Δικαστηρίων: 
Επίδοση: κλήσεων που εκδίδονται από τα Τμήματα του 
Εφετείου, αποφάσεων και βουλευμάτων, Επιμέλεια των 
ακροατηρίων (άνοιγμα αιθουσών, επιμέλεια φύλαξης 
δικογραφιών, τήρηση καταλόγου διοριζόμενων αυτε-
παγγέλτως δικηγόρων από το δικαστήριο και μέριμνα 
για την ενημέρωση και την προσέλευσή τους σ’ αυτό, 
μεταφορά των δικογραφιών από τα ακροατήρια στο 
Τμήμα Εκκαθάρισης, προκειμένου να δημοσιευθούν οι 
ποινικές αποφάσεις, μεταφορά των δικογραφιών των 
υποθέσεων η εκδίκαση των οποίων διακόπτεται από το 
ακροατήριο στο Ποινικό Τμήμα και αντιστρόφως, κα-
θώς και διεκπεραίωση κάθε άλλης συναφούς εργασίας 
που θα τους ανατεθεί από το δικαστήριο), Ταξινόμηση 
και Μεταφορά δικογραφιών από και προς τα γραφεία 
των Προέδρων Εφετών και από τις υπηρεσιακές θυρί-
δες των Εφετών και τα Τμήματα του Εφετείου προς την 
Εισαγγελία Εφετών, Διακίνηση αλληλογραφίας από και 
προς τα ΕΛΤΑ Πειραιώς, τον Άρειο Πάγο και το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης και Έκδοση φωτοτυπικών αντιγράφων"».

Β. Απαλείφεται από το άρθρο 7 σχοιχ. I περ. ια εδάφιο 
τελευταίο του Κανονισμού η φράση «...για τους οποίους, 
ειδικά, αυτός (Διευθυντής) είναι ο άμεσος Προϊστάμενός 
τους», που αναφέρεται στην υπαγωγή των δικαστικών 
υπαλλήλων που είναι εξειδικευμένοι στον τομέα της πλη-
ροφορικής απευθείας στο Διευθυντή της Γραμματείας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2022

Η Πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,




