
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν 
υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής 
νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση σε αστικές 
και εμπορικές υποθέσεις (ν. 4640/2019) και της δι-
αδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητικών 
που απαιτούνται για την αποζημίωση των διαμε-
σολαβητών και των νομικών παραστατών που 
παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής 
νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση.

2 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Κεφαλαίου 
Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2022.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 35403 (1)
   Αποζημίωση των προσώπων που προσφέρουν 

υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής 

νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση σε αστικές 

και εμπορικές υποθέσεις (ν. 4640/2019) και της 

διαδικασίας εκκαθάρισης και των δικαιολογητι-

κών που απαιτούνται για την αποζημίωση των 

διαμεσολαβητών και των νομικών παραστατών 

που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρο-

χής νομικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρη-

ματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων». (Α’ 209),
β. του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 204),
γ. του ν. 2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α’ 248),
δ. του ν. 3226/2004 «Παροχή νομικής βοήθειας σε πο-

λίτες χαμηλού εισοδήματος» (Α’ 24) και ειδικότερα του 
άρθρου 14,

ε. του άρθρου  58 του ν.  4194/2013 (Α’  208) και 
των Παραρτημάτων Ι και ΙΙΙ του ν.  4194/2013 όπως 

τροποποιήθηκαν με την παρ.  14 του άρθρου  7 του 
ν. 4205/2013 (Α’ 242),

στ. του άρθρου 27 του ν. 4596/2019 «Βελτίωση διατά-
ξεων σχετικά με την παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες 
χαμηλού εισοδήματος» (Α’ 32),

ζ. του άρθρου 31 του ν. 4640/2019 «Διαμεσολάβηση 
σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις- Περαιτέρω εναρ-
μόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 190), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του 
ν. 4745/2020 (Α’ 214),

η. της υπ’ αρ. 33090/24.7.2020 (Β’ 3353) απόφασης 
περί Δημιουργία Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής 
Βοήθειας,

θ. του ν.  4689/2020 «Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 
2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνη-
μονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’ 99) 
προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 103),

ι. του άρθρου 85 του ν. 4623/2019 «Διατάκτες μεταφε-
ρόμενων φορέων» (Α’ 134),

ια. του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145),

ιβ. του π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
(Α’ 136),

ιγ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

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

ιε. του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ιστ. της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).
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2. Την υπ’ αρ. 11263/09.03.2022 Εισήγηση της παρ. 5 
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, σύμφωνα με την οποία, η προκαλούμενη 
δαπάνη δύναται να ανέλθει στο ποσό των #250.000,00# 
Ευρώ (€) περίπου, σε ετήσια βάση, θα βαρύνει τις πιστώ-
σεις του Προϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. (ΑΔΑ: 6ΑΥΧΩ-
Δ5Π) και θα είναι στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων δα-
πανών του εκάστοτε ισχύοντος Μ.Π.Δ.Σ., αποφασίζουμε:

Α. Για την αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 3226/2004 (Α’ 24) στους διαμεσολαβητές και στους 
νομικούς παραστάτες ορίζουμε ότι η νομική βοήθεια 
μπορεί να παρασχεθεί για την υποχρεωτική αρχική συνε-
δρία και για τη διαδικασία διαμεσολάβησης σε διαφορές 
που προβλέπονται στον ν. 4640/2019 και αφορά στην 
αποζημίωση όλων των προσώπων που προσφέρουν 
υπηρεσίες στο πλαίσιο του συστήματος παροχής νο-
μικής βοήθειας στη διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες κάθε φορά νόμιμες αμοιβές.

Η παροχή νομικής βοήθειας συνίσταται στο διορισμό 
δικηγόρου ως νομικού παραστάτη, καθώς και στο διο-
ρισμό διαμεσολαβητή, δικαστικού επιμελητή σύμφω-
να με την παρ. 2 του άρθρου 7 και συμβολαιογράφου 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019 
και στην απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των 
εξόδων της διαδικασίας. Ειδικότερα, η απαλλαγή περι-
λαμβάνει ιδίως την αμοιβή του διαμεσολαβητή και του 
νομικού παραστάτη, τα έξοδα της παρ. 2 του άρθρου 7, 
το παράβολο της παρ. 2 του άρθρου 8 και τα έξοδα της 
παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4640/2019. Στο ποσό της ως 
άνω αποζημίωσης προστίθεται ο Φ.Π.Α με τον εκάστοτε 
ισχύοντα συντελεστή.

Β. Καθορίζουμε τη διαδικασία εκκαθάρισης, είσπραξης 
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή 
αποζημίωσης σε διαμεσολαβητές και νομικούς παρα-
στάτες που παρέχουν νομική βοήθεια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α’ 24).

Στους δικαιούχους καταβάλλεται η αποζημίωση σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις 
κατώτατα όρια καθορισμού αμοιβής, εφόσον παρείχαν 
νομική βοήθεια.

α. Σχετικά με τους νομικούς παραστάτες
Αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση παροχής νομικής βο-

ήθειας και να διορίσει δικηγόρο ως νομικό παραστάτη 
στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με τα άρθρα 1, 2 και 3 του 
ν. 3226/2004, είναι το Δικαστήριο που είναι κατά τόπο 
και καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς.

Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας κατά τη διαμε-
σολάβηση ο διορισμός του νομικού παραστάτη ισχύει 
και ως διορισμός δικηγόρου για την εισαγωγή της υπό-
θεσης ενώπιον δικαστηρίου.

Σε περίπτωση που η διαφορά έχει ήδη εισαχθεί σε δι-
καστήριο και τα διάδικα μέρη κληθούν να προσφύγουν 
στη διαδικασία της διαμεσολάβησης για να επιλύσουν τη 
διαφορά, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 
του ν. 4640/2019, ο διορισμός του δικηγόρου ισχύει και 
ως διορισμός νομικού παραστάτη για τη διαδικασία της 
διαμεσολάβησης.

Η αμοιβή του νομικού παραστάτη για την συμμετοχή 
του στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία του άρθρου 7 

του ν.  4640/2019 ορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ. 
Η αμοιβή του νομικού παραστάτη για την συμμετοχή 
του στη διαδικασία της διαμεσολάβησης του άρθρου 5 
του ν. 4640/2019 ορίζεται στην παρ. 1 αυτού και αντι-
στοιχεί σε έως δύο (2) ώρες παράστασης σε διαδικασία 
διαμεσολάβησης. Για κάθε επιπλέον ώρα η αμοιβή του 
νομικού παραστάτη ορίζεται σε σαράντα (40,00) ευρώ 
για υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, σε πενήντα 
(50,00) ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς 
Πρωτοδικείου και σε εξήντα (60,00) ευρώ για υποθέσεις 
αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου με ανώτατο 
όριο τις επιπλέον τέσσερις (4) ώρες. Σε όλες τις περιπτώ-
σεις εκδίδεται ενιαίο ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας 
στο τέλος της διαδικασίας διαμεσολάβησης κατά τα ορι-
ζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3226/2004, με 
ποσό αναφοράς ίσο με το ύψος της εκάστοτε αμοιβής.

Στο ποσό των ως άνω αμοιβών προστίθεται ο Φ.Π.Α 
με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

Για την είσπραξη της αποζημίωσης τους, οι δικαιούχοι 
οφείλουν να υποβάλλουν στη διοίκηση του αρμόδιου 
δικαστηρίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται 
τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., 
διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμο-
δίου δικαστηρίου, με την οποία διορίζεται ο δικαιούχος 
για την υπόθεση στην οποία παρέσχε τη νομική βοήθεια.

3. Αντίγραφο του πρακτικού της υποχρεωτικής αρχι-
κής συνεδρίας και του πρακτικού της διαμεσολάβησης, 
ανάλογα με την περίπτωση, στα οποία θα πρέπει να ανα-
φέρονται το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικαστή-
ριο για την εκδίκαση της διαφοράς για τον έλεγχο της 
αμοιβής των νομικών παραστατών. Στο πρακτικό της 
διαμεσολάβησης θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός 
των ωρών της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

4. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014, Ά 251), το 
οποίο θα φέρει τα στοιχεία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Ταμείο Χρη-
ματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων, ΝΠΔΔ, Λεωφ. Μεσο-
γείων 96, Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. ΊΒ 
Αθηνών) και δύναται να εκδίδεται και κατά τον χρόνο 
εκκαθάρισης της ως άνω αποζημίωσης, κατά τα οριζό-
μενα στο άρθρο 15 του ν. 3226/2004 (Α’ 24).

5. Το ειδικό γραμμάτιο νομικής βοήθειας του οικείου 
δικηγορικού συλλόγου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 3 του ν. 3226/2004 (Α’ 24).

6. Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που θα 
συνοδεύεται από αντίγραφο της πρώτης σελίδας του 
βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογα-
ριασμός ή από βεβαίωση της Τραπέζης αυτής όταν δεν 
εκδίδεται βιβλιάριο.

β. Σχετικά με τους διαμεσολαβητές
Αρμόδιο να εξετάσει την αίτηση παροχής νομικής βο-

ήθειας και να διορίσει διαμεσολαβητή σύμφωνα με τα 
άρθρα 1, 2 και 3 του ν. 3226/2004 είναι το Δικαστήριο 
που είναι κατά τόπο και καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκδί-
καση της διαφοράς.

Οι διαμεσολαβητές διορίζονται βάσει καταστάσεως 
που καταρτίζεται από το ειδικό μητρώο διαμεσολαβητών 
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και για κάθε ώρα διαμεσολάβησης μετά την υποχρε-
ωτική συνεδρία ορίζεται στο ποσό που προκύπτει από 
τη διαίρεση του αριθμού των μερών της διαφοράς με 
το ποσό των ογδόντα (80,00) ευρώ, πολλαπλασιαζόμε-
νο με τον αριθμό των μερών που είναι δικαιούχοι νομι-
κής βοήθειας. Η συνολική αμοιβή του διαμεσολαβητή 
για τα μέρη που είναι δικαιούχοι νομικής βοήθειας και 
αφορά στην διαδικασία της διαμεσολάβησης μετά την 
υποχρεωτική αρχική συνεδρία, δεν δύναται να υπερβεί 
τα τετρακόσια (400,00) ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού 
των ωρών που χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση της δι-
αδικασίας της διαμεσολάβησης και καταβάλλεται αφού 
έχει παρασχεθεί η υπηρεσία.

Στο ποσό των ως άνω αμοιβών προστίθεται ο Φ.Π.Α 
με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.

Για την είσπραξη της αποζημίωσης τους, οι δικαιούχοι 
οφείλουν να υποβάλλουν στη διοίκηση του αρμόδιου 
δικαστηρίου τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται 
τα πλήρη στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., 
διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης του αρμο-
δίου δικαστηρίου, με την οποία διορίζεται ο δικαιούχος 
για την υπόθεση στην οποία παρέσχε τη νομική βοήθεια.

3. Αντίγραφο του πρακτικού της υποχρεωτικής αρχι-
κής συνεδρίας και του πρακτικού της διαμεσολάβησης, 
ανάλογα με την περίπτωση, στα οποία θα πρέπει να 
αναφέρονται το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο δικα-
στήριο για την εκδίκαση της διαφοράς. Στο πρακτικό της 
διαμεσολάβησης θα πρέπει να αναφέρεται και ο αριθμός 
των ωρών της διαδικασίας της διαμεσολάβησης.

4. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα Ελ-
ληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν.4308/2014, Ά 251), το οποίο 
θα φέρει τα στοιχεία του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Ταμείο Χρηματοδό-
τησης Δικαστικών Κτιρίων, ΝΠΔΔ, Λεωφ. Μεσογείων 96, 
Τ.Κ. 115 27 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 090016762 Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ Αθηνών).

5. Υπεύθυνη δήλωση γνωστοποίησης του τραπεζικού 
λογαριασμού του δικαιούχου σε μορφή ΙΒΑΝ, που θα 
συνοδεύεται από αντίγραφο της πρώτης σελίδας του 
βιβλιαρίου της Τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογα-
ριασμός ή από βεβαίωση της Τραπέζης αυτής όταν δεν 
εκδίδεται βιβλιάριο.

Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προ-
ϋπολογισμού του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.

Γ. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εκκαθάριση της 
δαπάνης από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία απο-
τελούν και: i) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου 
για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου, 

ii) Κατάσταση Πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από 
τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται του-
λάχιστον: α) ο Κωδικός Αριθμός Εξόδου (ΚΑΕ), β) ο φο-
ρέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός, γ) το 
οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βα-
ρύνει η δαπάνη, δ) τα στοιχεία του δικαιούχου (ονομα-
τεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, 
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, ε) το 
δικαιούμενο ποσό, στ) τις τυχόν κρατήσεις και το φόρο, 
ζ) το συνολικό καθαρό πληρωτέο ποσό και η) την αρμό-
δια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

Δ. Για την είσπραξη από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ των χρηματικών 
ποινών της παρ. 6 του άρθρου 7 του ν. 4640/2019, ισχύ-
ουν οι διατάξεις περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  
Υπουργός Οικονομικών Δικαιοσύνης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ι

   (2) 
 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού Κεφαλαίου 

Πλοηγικής Υπηρεσίας Οικονομικού Έτους 2022.

  Με την υπ’ αρ. 3162.15/52348/2022/21-07-2022 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
που εκδόθηκε σύμφωνα: α) με την παρ. 3 άρθρου 109 
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: οργάνωση, λειτουρ-
γία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» , λόγω 
κατεπειγουσών αναγκών (κάλυψη υπηρεσιακών απαι-
τήσεων των πλοηγικών σταθμών) και β) με τις παρ. 3 
και 4 του άρθρου 26 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής 
Υπηρεσίας» (Α’ 43), εγκρίθηκε η 1η τροποποίηση Προ-
ϋπολογισμού του Κεφαλαίου της Πλοηγικής Υπηρεσίας 
Οικονομικού Έτους 2022, του οποίου τα τελικά αποτε-
λέσματα διαμορφώνονται ως εξής:

Έσοδα: 18.511.840,00 €
Έξοδα: 18.507.032,00 €
Πλεόνασμα:  4.808,00 €

  Ο Υπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   

Νομικής Βοήθειας της παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4640/2019, η οποία τηρείται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής 
Επιτροπής Διαμεσολάβησης. Με την παρούσα αποζημιώνονται και οι διαμεσολαβητές που έχουν ήδη διορισθεί 
μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4640/2019 και πριν από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης 
περί δημιουργίας Μητρώου Διαμεσολαβητών Νομικής Βοήθειας σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρ-
θρου 29 του ν. 4640/2019.

Στο πλαίσιο παροχής νομικής βοήθειας μπορεί να διορισθεί μόνο ένας διαμεσολαβητής, η αμοιβή του οποίου για 
την υποχρεωτική αρχική συνεδρία ορίζεται στο ποσό που προκύπτει από τη διαίρεση του αριθμού των μερών της 
διαφοράς με το ποσό των πενήντα (50,00) ευρώ πολλαπλασιαζόμενο με τον αριθμό των μερών που είναι δικαιούχοι 
νομικής βοήθειας
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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