
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 18407οικ. 
Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κα-
νονισμός Προστασίας Δεδομένων - ΓΚΠΔ/General Data 
Protection Regulation - GDPR) (L 119/1),

β) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, 
Α’ 182) και ιδίως του άρθρου 122 Α αυτού,

γ) του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),

δ) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις (Α’ 133),

ε) του ν. 4624/2019 Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις (Α’ 137),

στ) του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δια-
κυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγο-
ντα ζητήματα» (Α’ 134),

ζ) 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),

η) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση και με-
τονομασία Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α’ 119),

θ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121),

ι) του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7),

ια) του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

2. Την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902).

3. Την υπ’ αρ. 3981/25.2.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης 
Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων 
Φορέων» (Β’ 762).

4. Την υπ’ αρ. 118944/23.10.2019 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικό-
τητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).

5. Την υπ’ αρ. 29810/23.10.2020 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλή-
λων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρε-
σίες» (Β’ 4798).

6. Την υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 κοινή απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας και του Υφυπουργού Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης «Λειτουργία Εθνικού Μητρώου Επικοι-
νωνίας (Ε.Μ.Επ)» (Β’ 988).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύστημα Ηλεκτρονικών Επιδόσεων

1. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά το άρθρο 
122Α Κ.Πολ.Δ. πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής 
εφαρμογής «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
(ΣΗΕ)», στην ιστοσελίδα (website) https://portal.odee.
gr/eservices.

2. Η ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση 
του ΣΗΕ ανήκει στο, κατά το άρθρο 117 του ν. 2318/1995 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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(Α’ 126), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επω-
νυμία «Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας».

Άρθρο 2
Ηλεκτρονικό Μητρώο δικαστικών επιμελητών

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας έχει 
την ευθύνη της ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης 
του ηλεκτρονικού Μητρώου των δικαστικών επιμελη-
τών της χώρας στην ιστοσελίδα (website) https://portal.
odee.gr

Άρθρο 3
Πιστοποίηση δικαστικού επιμελητή

1. Η πιστοποίηση του δικαστικού επιμελητή που προ-
βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 122Α Κ.Πολ.Δ. πραγ-
ματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου του 
άρθρου 2 και είναι υποχρεωτική για όποιον δικαστικό 
επιμελητή επιθυμεί να κάνει χρήση της εφαρμογής της 
παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Η πιστοποίηση του δικαστικού επιμελητή περιλαμ-
βάνει υποχρεωτικά:

α) την καταχώριση στο ηλεκτρονικό Μητρώο, μέσω 
του κατά το άρθρο 91 του ν. 2318/1995 οικείου Συλ-
λόγου Δικαστικών Επιμελητών, των στοιχείων του δι-
καστικού επιμελητή που τηρούνται κατά τις διατάξεις 
του ως άνω νόμου στο Μητρώο του Συλλόγου, καθώς 
και όσων στοιχείων κριθούν αναγκαία, σύμφωνα με 
σχετική απόφαση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επι-
μελητών Ελλάδας,

β) την απόδοση από το ηλεκτρονικό Μητρώο στον 
δικαστικό επιμελητή, ενός μοναδικού επταψήφιου 
Πανελλαδικού Αριθμού Μητρώου Δικαστικού Επιμε-
λητή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή 
«eponimo.p.onoma@odee.gr»,

γ) την έκδοση και χορήγηση στον δικαστικό επιμε-
λητή εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπο-
γραφής κατά την έννοια της περ. 24 του άρθρου 2 του 
ν. 4727/2020 (Α’ 184), με δυνατότητα δημιουργίας εγκε-
κριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια της 
περ. 20 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου. Το κόστος 
της έκδοσης και διατήρησης του ανωτέρω πιστοποιητι-
κού βαρύνει τον δικαστικό επιμελητή,

δ) την έκδοση και χορήγηση στον δικαστικό επιμελητή 
«ονόματος χρήστη» (username) και «κωδικού πρόσβα-
σης» (password) για την είσοδο του στο ηλεκτρονικό 
Μητρώο και το ΣΗΕ.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Ομοσπονδίας Δικαστικών 
Επιμελητών Ελλάδας

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, για την 
υλοποίηση των άρθρων 1, 2 και 3, δύναται να συμβάλλεται 
με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν την απαραί-
τητη τεχνογνωσία στην υλοποίηση και διαχείριση πληρο-
φοριακών συστημάτων, καθώς και με εγκεκριμένους πα-
ρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης («qualified trust service 
providers»), λαμβάνει δε τις απαραίτητες αποφάσεις για την 
εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του ΣΗΕ και του ηλεκτρο-
νικού Μητρώου, κατ’ εφαρμογή της περ. στ’ του άρθρου 

117 του ν. 2318/1995. Οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα (website) https://portal.odee.gr

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών

Οι Σύλλογοι των Δικαστικών Επιμελητών έχουν την ευ-
θύνη της διαρκούς ενημέρωσης του ηλεκτρονικού Μη-
τρώου περί των αλλαγών της υπηρεσιακής κατάστασης 
των δικαστικών επιμελητών (έναρξη, μετάθεση, διαθεσι-
μότητα, αναστολή, παύση, συνταξιοδότηση, θάνατος), 
κατά την έννοια των οικείων διατάξεων του ν. 2318/1995.

Άρθρο 6
Διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικής επίδοσης

1. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα πραγματοποιείται 
ως εξής: Ο αρμόδιος και πιστοποιημένος δικαστικός επι-
μελητής εισέρχεται στο ΣΗΕ, κατόπιν αυθεντικοποίησης 
με τα διαπιστευτήρια της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, 
επιλέγει τον παραλήπτη της επίδοσης, με βάση τα ανα-
πτυσσόμενα πεδία του ΣΗΕ και μεταφορτώνει (upload) 
σε μορφή αρχείων. pdf διακριτά και στα πεδία που υπάρ-
χουν, την έκθεση επίδοσης που έχει συνταχθεί κατά το 
άρθρο 139 Κ.Πολ.Δ. και το προς επίδοση έγγραφο.

2. Το προς επίδοση έγγραφο πρέπει να φέρει την 
εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότη του ή 
του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην περίπτωση δε 
εγγράφου σε έντυπη μορφή, ο δικαστικός επιμελητής 
επικυρώνει αυτό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
22 του ν. 2318/1995, με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή του.

3. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστικού 
επιμελητή τίθεται, μέσω ειδικής προγραμματιστικής διεπα-
φής και κατόπιν εισαγωγής των κωδικών του εγκεκριμένου 
πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής από τον δικαστι-
κό επιμελητή επί του αρχείου της έκθεσης επίδοσης. Στη 
συνέχεια, αποστέλλεται ειδοποίηση σχετικά με το προς επί-
δοση έγγραφο και την έκθεση επίδοσης στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση του παραλήπτη της επίδοσης, από τη διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «eservices@odee.gr» με ηλε-
κτρονική αλληλογραφία που περιέχει σύνδεσμο (link), μέσω 
του οποίου ο παραλήπτης εισέρχεται στο ΣΗΕ σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

4. Οι απαραίτητες χρονοσημάνσεις επί της έκθεσης 
επίδοσης και επί του προς επίδοση εγγράφου καταχω-
ρούνται μέσω των εφαρμογών του ΣΗΕ υπό τη μορφή 
εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας κατά 
την έννοια της περ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 
και, συγχρόνως, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τις 
ενέργειες που συντελούνται και καταγράφεται η 24ωρη 
προθεσμία του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 
122Α Κ.Πολ.Δ., μετά το πέρας της οποίας η ηλεκτρονική 
επίδοση θεωρείται ανυπόστατη. Οι κατά νόμον εξαιρε-
τέες ημέρες αφαιρούνται.

5. Η ηλεκτρονική απόδειξη της παρ. 2 του άρθρου 122Α 
Κ.Πολ.Δ., που παρέχεται από το ΣΗΕ φέρει υποχρεωτικά 
προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της 
Ο.Δ.E.Ε, και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, 
κατά την έννοια των περ. 48, 18 και 21 του ν. 4727/2020, 
αντίστοιχα.
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Άρθρο 7
Διαδικασία παραλαβής ηλεκτρονικής επίδοσης

1. Ο παραλήπτης της επίδοσης εισέρχεται στο ΣΗΕ 
μέσω του συνδέσμου (link) που έχει λάβει στην ηλεκτρο-
νική του διεύθυνση από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου του ΣΗΕ («eservices@odee.gr»).

2. Το ΣΗΕ απαιτεί την αυθεντικοποίηση του παραλήπτη 
με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας 
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet) ή με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων 
των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). 
Εφόσον πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος πα-
ραλαμβάνει κατ’ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό 
της Υπηρεσίας του, η αυθεντικοποίηση γίνεται με τη 
χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798).

3. Μετά την αυθεντικοποίηση, το ΣΗΕ εμφανίζει στον 
παραλήπτη, τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή που 
προκαλεί την επίδοση, τη χρονοσήμανση του ΣΗΕ που 
πιστοποιεί την έναρξη της 24ωρης προθεσμίας για την 
παραλαβή, τα στοιχεία του παραλήπτη στον οποίο απευ-
θύνεται η επίδοση και την έκθεση επίδοσης. Καλείται δε 
ο παραλήπτης να υπογράψει την έκθεση επίδοσης, με τη 
θέση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, μέσω ειδι-
κής προγραμματιστικής διεπαφής που διατίθεται προς 
τον σκοπό αυτό από το ΣΗΕ και κατόπιν εισαγωγής των 
κωδικών του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονι-
κής υπογραφής από τον παραλήπτη.

4. Αφότου ο παραλήπτης υπογράψει με εγκεκριμένη 
ηλεκτρονική υπογραφή την έκθεση επίδοσης, το ΣΗΕ του 
χορηγεί αυτομάτως το προς επίδοση έγγραφο που περιέ-
χει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστι-
κού επιμελητή κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 139 
Κ.Πολ.Δ. και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
σφραγίδα της παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας.

5. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επίδοσης, 
το ΣΗΕ αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 
δικαστικού επιμελητή ειδοποίηση για την ολοκλήρωση 
της ηλεκτρονικής επίδοσης. Ο δικαστικός επιμελητής 
έχει πρόσβαση στην έκθεση επίδοσης και στο έγγραφο 
που έχει επιδοθεί, μέσω του προσωπικού του αρχείου 
ηλεκτρονικών επιδόσεων, που τηρείται στο ΣΗΕ.

6. Αν παρέλθει άπρακτη η 24ωρη προθεσμία της πα-
ραλαβής, το ΣΗΕ αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον 
δικαστικό επιμελητή περί του ανυπόστατου της ηλεκτρο-
νικής επίδοσης.

Άρθρο 8
Κατά τόπο αρμοδιότητα

Οι κατά νόμο περιορισμοί ως προς την κατά τόπο αρ-
μοδιότητα του δικαστικού επιμελητή τίθενται με τεχνικά 
μέσα στο ΣΗΕ και στο ηλεκτρονικό Μητρώο.

Άρθρο 9
Άντληση στοιχείων επικοινωνίας φυσικών 
προσώπων

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της επίδοσης με 

ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρούσα, το ΣΗΕ αντλεί από το Εθνικό Μητρώο Επι-
κοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τη διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου που το φυσικό πρόσωπο έχει 
καταχωρίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
17 του ν. 4704/2020 και τα άρθρα 5 και 6 της υπ’ αρ. 
6810/9.3.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας 
(Β’ 988). Η ανωτέρω άντληση, πραγματοποιείται μόνον 
εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει δηλώσει στο Ε.Μ.Επ. ότι 
επιθυμεί οι φορείς του δημόσιου τομέα να επικοινωνούν 
μαζί του μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του που είναι 
καταχωρισμένα στο Ε.Μ.Επ..

2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δε-
δομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον ν. 4624/2019 
(Α’ 137).

Άρθρο 10
Γνωστοποίηση στοιχείων νομικών προσώπων

1. Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια 
της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 
(Α’ 143), τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της 
παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, 
τα ιδρύματα πληρωμών, τα καταστήματα ηλεκτρονι-
κού χρήματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοι-
πά νομικά πρόσωπα γνωστοποιούν εγγράφως στην 
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος: α) την 
ονομασία της κατά τόπο υπηρεσίας ή καταστήματος 
και την έδρα τους, β) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο 
οποίο θα αποστέλλονται οι ηλεκτρονικές επιδόσεις, 
γ) τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν εξου-
σιοδοτηθεί νομίμως, για να παραλαμβάνουν επιδόσεις 
με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως το ονοματεπώνυμο και 
τον ΑΦΜ τους, μεταβατικά, μέχρι να καταστεί δυνατή 
η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των νόμιμων 
εκπροσώπων των νομικών προσώπων και των εξουσι-
οδοτημένων από αυτούς αντιπροσώπων, εκπροσώπων 
ή υπαλλήλων σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 
122Α του Κ.Πολ.Δ..

2. Οι φορείς και τα ιδρύματα της παρ. 1 επικαιροποιούν 
ανά εξάμηνο ή και εκτάκτως, όταν συντρέχει σχετική 
ανάγκη, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Μαΐου 2022

Οι Υπουργοί
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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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