
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/ 
28.12.2020 απόφασης του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παρά-
ταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης 
επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής 
Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 
άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ.18623/2372/2008 κοινής 
υπουργικής απόφασης αναφορικά με την ηλε-
κτρονική αποστολή από τη Διεύθυνση Διαβατη-
ρίων και Εγγράφων Ασφαλείας της φωτογραφίας 
και της υπογραφής που αποτυπώνονται στα έντυ-
πα αδειών οδήγησης στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα αδειών οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 114268 ΕΞ 2022 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/ 

28.12.2020 απόφασης του Υπουργού και του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Παράτα-

ση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επί-

λυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής 

Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του 

άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α) Tην παρ. 11 καθώς και τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 

16 του ν. 4714/2020 «Φορολογικές παρεμβάσεις για την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής 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 δα-
νειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου 
COVID-19 και άλλες διατάξεις» (Α’ 148), όπως αντικατα-

στάθηκαν με το άρθρο 60 του ν. 4949/2022 «Ενσωμάτωση 
της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του 
Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφω-
νίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες 
(L 144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέoς Φάσματος 
Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας 
λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος 
δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού - 
Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την 
απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου 
λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις 
του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και 
του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α’ 126).

β) Τα άρθρα 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) Την περ. ε’) της παρ. 5 του άρθρου 24 και την παρ. 3 του 
άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής δια-
χείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

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

ε) Το άρθρο 90 του Κώδικα της 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) Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

ζ) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων).

η) Το 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).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Την υπό στοιχεία 127519 ΕΞ 2020/6.11.2020 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  από-
φαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οι-
κονομικών «Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων 
εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτρο-
πής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρ-
θρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 5825), όπως έχει τρο-
ποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 37414 ΕΞ 2021/29.03.2021 
(Β’ 1227), 134647 ΕΞ 2021/27.10.2021 (Β’ 5023), και 43326 
ΕΞ 2022/31.03.2022 (Β’ 1538) όμοιες.

β) Την υπό στοιχεία 106664 ΕΞ 2022/25.7.2022 εισήγη-
ση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι-
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι από την παράταση των ανωτέρω προ-
θεσμιών δεν προκαλείται επιπλέον επιβάρυνση στον προ-
ϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον 
οικονομικό έτος και για το επόμενο έτος του εγκεκριμένου 
ΜΠΔΣ, πέραν αυτής που προκλήθηκε από την ψήφιση 
του άρθρου 60 «Παράταση υποβολής αιτήσεων και λει-
τουργίας Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών - Τροποποίηση παρ. 3 και 6 άρθρου 16 του 
ν. 4714/2020» του ν. 4949/2022 (Α’ 126), για την οποία 
ισχύει η υπό στοιχεία 88543 ΕΞ 2022/23.6.2022 εισήγηση 
της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία 148348 ΕΞ 2020/ 
28.12.2020 (Β’ 5825) απόφαση του Υπουργού και του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ως εξής:

Ι. Παρατείνουμε εκ νέου τις προθεσμίες της παρ. 3 του 
άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148), όπως έχουν παραταθεί 
με τις υπό στοιχείο 4α) του προοιμίου αποφάσεις, ως εξής:

Την προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενώπιον της Επι-
τροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 
έως και την 30ή Δεκεμβρίου 2022. Το αίτημα μπορεί να 
αφορά μόνο σε υποθέσεις που εκκρεμούν και δεν έχουν 
συζητηθεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και 
των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 29 Ιουλί-
ου 2022. Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και τις 
εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον της ανωτέρω Επιτροπής.

Σε υποθέσεις για τις οποίες είχε υποβληθεί αίτηση και 
απορρίφθηκαν από την Επιτροπή για τυπικούς λόγους, 
επιτρέπεται η υποβολή νέας αίτησης εντός της ως άνω 
προθεσμίας.

ΙΙ. Παρατείνουμε εκ νέου τις προθεσμίες της παρ. 6 
του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) όπως έχουν 
παραταθεί με τις υπό στοιχείο 4α) του προοιμίου απο-
φάσεις, ως εξής:

α) Την προθεσμία ολοκλήρωσης της εξέτασης των αι-
τήσεων εξώδικης επίλυσης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2022 
έως και τις 30 Ιουνίου 2023 και

β) Την προθεσμία έκδοσης των πρακτικών εξώδικης 
επίλυσης από τις 30 Νοεμβρίου 2022 έως και τις 29 Σε-
πτεμβρίου 2023, ημερομηνία κατά την οποία λήγει η 

θητεία του Γενικού Προϊσταμένου, των μελών των Επι-
τροπών και των Γραμματέων.

Αιτήσεις που δεν θα εξεταστούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 
2023 θεωρείται ότι απορρίφθηκαν σιωπηρά και επανει-
σάγονται 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, 9 Αυγούστου 2022 

Ο Υπουργός Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. Δ30/A3/252770 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοι-

νής υπουργικής απόφασης αναφορικά με την 

ηλεκτρονική αποστολή από τη Διεύθυνση Δια-

βατηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας της φωτο-

γραφίας και της υπογραφής που αποτυπώνονται 

στα έντυπα αδειών οδήγησης στο Πληροφορια-

κό Σύστημα αδειών οδήγησης του Υπουργείου 

Υποδομών και Μεταφορών. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. 
α. Την παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 «Σύσταση 

Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης 
στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις» (Α’ 40).

β. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

γ. Το άρθρο 90 του Κώδικα της 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).

δ. Τα άρθρα 22 έως 25 και την παρ. 19 του άρθρου 
107 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

ε. Τον Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσι-
κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προ-
σωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/
ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

στ. Τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) περί της Αρχής Προστα-
σίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρ-
μογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
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ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

ζ. Την υπ’αρ.  18623/2372/2008 κοινή υπουργική 
απόφαση «Ανάθεση στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας της εκτύπωσης 
των αδειών οδήγησης που εκδίδονται από τις Υπηρε-
σίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων της χώρας» (Β’ 1697)

η. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και 
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ-
μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύστα-
ση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονο-
μασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).

θ. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ι. Το άρθρο 9 του π.δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσι-
ών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ 281)»

ια. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υπο-
δομών Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 151).

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

ιγ. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

ιδ. Την υπ’ αρ. 80/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
Ελευθέριο Οικονόμου» (Β’ 3058).

ιε. Την υπ’ αρ. 317/22-09-2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β’ 4383).

2. Την ανάγκη ψηφιοποίησης των διαδικασιών που 
αφορούν στις άδειες οδήγησης.

3. Το γεγονός ότι με την ανάπτυξη και εξέλιξη των νέων 
τεχνολογιών έχουν διαμορφωθεί οι κατάλληλες συνθή-
κες για την αποστολή από τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και 
Εγγράφων Ασφαλείας, ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή, 
της φωτογραφίας και της υπογραφής των κατόχων που 
αποτυπώνονται στα έντυπα αδειών οδήγησης, στο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα αδειών οδήγησης του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών.

4. Το γεγονός ότι η τήρηση των εν λόγω στοιχείων στο 
Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών θα έχει ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση και 
αναβάθμιση των ελέγχων ταυτοπροσωπίας των κατόχων 
αδειών οδήγησης, γνησιότητας των εντύπων των αδειών, 
καθώς και λοιπών ελέγχων.

5. Την υπ’ αρ. 224617/14-07-2022 εισηγητική έκθε-
ση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σύμφωνα με 
την οποία, η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί επιβάρυν-
ση του κρατικού προϋπολογισμού, δεν επιφέρει απώλεια 
ή αύξηση των δημοσίων εσόδων και δεν επηρεάζει το 
ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η υπ’ αρ. 18623/2372/2008 κοινή υπουργική απόφαση 

τροποποιείται ως ακολούθως:
1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται νέα παρ. 4 ως 

εξής:
«4. Στο Πληροφοριακό Σύστημα αδειών οδήγησης του 

Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών τηρούνται όλα 
τα στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση των αδειών 
οδήγησης.».

2. Στο τέλος του άρθρου 3 προστίθενται νέες παρ. 6 
και 7 ως εξής:

«6. Μετά την εκτύπωση από τη Διεύθυνση Διαβα-
τηρίων και Εγγράφων Ασφαλείας του Αρχηγείου της 
Ελληνικής Αστυνομίας (ΑΕΑ) κάθε εντύπου άδειας 
οδήγησης, η φωτογραφία και η υπογραφή του κατό-
χου που αποτυπώνονται στο έντυπο αποστέλλονται 
ηλεκτρονικά σε ψηφιακή μορφή, μέσω κατάλληλης ει-
δικής εφαρμογής, στο Πληροφοριακό Σύστημα αδειών 
οδήγησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, 
όπου συσχετίζονται με τα λοιπά τηρούμενα στοιχεία 
του κατόχου, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που 
υποβάλλονται.

7. Η ανωτέρω απαίτηση αποστολής εφαρμόζεται ανα-
δρομικά και για τις φωτογραφίες και υπογραφές που 
αποτυπώνονται στα έντυπα αδειών οδήγησης τα οποία 
έχουν εκτυπωθεί έως τη θέση σε ισχύ της παρούσας από 
τη Διεύθυνση Διαβατηρίων και Εγγράφων.

Η αποστολή αυτών υλοποιείται σταδιακά, εντός χρο-
νικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ 
της παρούσας, τηρώντας σειρά παλαιότητας, από το πα-
λαιότερο έντυπο προς το νεότερο, με κριτήριο τον χρόνο 
εκτύπωσης.».

Άρθρο 2
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ έναν (1) μήνα 
μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Παπάγου, 8 Αυγούστου 2022 

Οι Υπουργοί

 Υφυπουργός
Προστασίας του Πολίτη  Προστασίας του Πολίτη

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ43530 Τεύχος B’ 4282/11.08.2022

*02042821108220004*

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,




