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Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1 

 

                                                                «Η δημοσιότης είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης» 

                                                                 Ιωάννης Ιάκωβος Μάγερ, εφημερίδα Ελληνικά Χρονικά 

                                                                 φύλλο 23 Ιουλίου 1824, Μεσολόγγι  

 

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι η επίσημη εφημερίδα του κράτους,  εκδίδεται 

από το Εθνικό Τυπογραφείο και αποτελεί το όργανο της κυβέρνησης για τη 

δημοσίευση των νόμων και των διαταγμάτων. Η ίδρυση της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως χρονολογείται το έτος 1833, ενώ για το χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 

1824 και το 1833 ως επίσημες εφημερίδες των επαναστατικών κυβερνήσεων 

χρησιμοποιήθηκαν:  Ο Φίλος του Νόμου και  η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, η οποία, 

το 1832, άλλαξε την ονομασία της σε   Εθνική Εφημερίς. Οι εφημερίδες αυτές, εκτός 

από την ειδησεογραφία και τις λοιπές ειδήσεις, δημοσίευαν και επίσημες πράξεις των 

διαφόρων αρχών του τόπου.  Τα ζητήματα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

ρύθμισε  για πρώτη φορά το βασιλικό διάταγμα της 1 Φεβρουαρίου 1833 σύμφωνα με 

το οποίο «όλοι οι φέροντες την ημετέραν υπογραφήν [του βασιλιά] νόμοι και 

διατάγματα, όλαι αι δημοσιότητος χρήζουσαι  διατάξεις και διακηρύξεις των ημετέρων 

υπουργείων, έτι δε περί διορισμών και προβιβασμών εις τας δημοσίας υπηρεσίας και αι 

περί παραιτήσεων ειδοποιήσεις  θέλουν δημοσιεύεσθαι του λοιπού δια μιας επισήμου 

εφημερίδος, ήτις θέλει φέρει το όνομα ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  και εκδίδεσθαι υπό την εφορείαν του ημετέρου επί των 

Εσωτερικών Γραμματέως της Επικρατείας». Από το σημείο αυτό και μετά εκδόθηκαν 

πολλοί νόμοι και διατάγματα τα οποία επέφεραν ουσιώδη μεταβολή στην αρχική 

                                                 
1 Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου                           
κ. Δημήτριο Παπαδημητρόπουλο, ο οποίος όχι μόνο είχε την ιδέα της αξιοποίησης αυτής της σύντομης 
μελέτης μου, αλλά με τις υποδείξεις και τις γνώσεις του  συνέβαλε στην πληρέστερη ανάπτυξή της.  
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οργάνωση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με αυτά που ισχύουν 

σήμερα-ν.3469/2006 (Α΄131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 

λοιπές διατάξεις»-  η Εφημερίδα  εκδίδεται από το  Εθνικό Τυπογραφείο, το οποίο 

αρχικώς υπαγόταν στο υπουργείο των Οικονομικών, στη  συνεχεία στο υπουργείο 

Προεδρίας,  μετά  στο υπουργείο των Εσωτερικών -αργότερα Εσωτερικών, Δημόσιας 

Διοίκησης και  Αποκέντρωσης- και σήμερα (2018) στο υπουργείο Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης.  

Εκδίδεται καθημερινά, σε ειδικές περιπτώσεις και σε μη εργάσιμες ημέρες, σε φύλλα 

που φέρουν  τη χρονολογία της ημέρας έκδοσης, δικό τους αύξοντα αριθμό με 

συνεχή, για όλα τα εντός του έτους, αρίθμηση σελίδων. 

Οι Πρόδρομοι  

Αμέσως μετά την έκρηξη της Επανάστασης στην Πελοπόννησο φάνηκε η ανάγκη για 

την  κυκλοφορία ενός εντύπου με το οποίο  θα κοινοποιούνταν οι ανακοινώσεις της 

διοίκησης ή θα παρουσιαζόταν η εκδοχή των επαναστατών για τα διάφορα γεγονότα. 

Όμως εκείνη την περίοδο  δεν υπήρχε στον ελλαδικό χώρο νότια της Θεσσαλίας 

κανένα τυπογραφείο ικανό να καλύψει αυτήν την ανάγκη.  

Έτσι τις ανάγκες  για ενημέρωση και εμψύχωση των επαναστατών ανέλαβαν να 

ικανοποιήσουν  στην αρχή χειρόγραφες εφημερίδες. Είναι γνωστές τρεις χειρόγραφες 

εφημερίδες των πρώτων  επαναστατικών χρόνων, οι οποίες  κυκλοφόρησαν στη 

Στερεά Ελλάδα. Οι δύο πρώτες, δηλαδή, η εφημερίδα του Γαλαξιδίου και η Εφημερίς 

Αιτωλική έχουν ιδιωτικό χαρακτήρα επειδή  παρουσιάζουν ειδήσεις και πληροφορίες 

σχετικά με τον Αγώνα, ενώ δεν δημοσιεύουν καμιά διοικητική πράξη, ενώ η τρίτη 

εφημερίδα,  ο Αχελώος, αν και βραχύβια, αποτέλεσε το επίσημο όργανο της 

Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. Σώθηκε ένα και μόνο αντίγραφο και αυτό 

του πρώτου, μάλλον,  φύλλου της 24 Φεβρουαρίου 1822, σε τέσσερις ιδιαίτερα 
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πυκνογραμμένες σελίδες και   σε σχήμα 4ο  . Η χειρόγραφη εφημερίδα  έβγαινε στο 

Bραχώρι (Aγρίνιο), το 1822. Συντάκτης της ήταν ο Nικόλαος Λουριώτης, 

αρχιγραμματεύς της Διοικήσεως  Δυτικής Xέρσου Eλλάδος. Ο Αχελώος μπορεί  να 

θεωρηθεί πρόδρομος των επίσημων κυβερνητικών φύλλων, καθώς δημοσίευε 

θεσπίσματα και αποφάσεις της Γερουσίας της Δυτικής Xέρσου Eλλάδος. Την 

ιδιότητα της «επίσημης» εφημερίδας υποδηλώνουν η σφραγίδα της Γερουσίας στην 

αρχή της πρώτης σελίδας και ο υπότιτλος «Εφημερίς πολιτική της Δυτικής  Χέρσου 

Ελλάδος». Xωριστά από τα επίσημα κείμενα δημοσίευε διάφορες ειδήσεις για τα 

μέτρα της Διοίκησης, για διορισμούς, ενέργειες των γερουσιαστών ή για τις 

δραστηριότητες του προέδρου της Γερουσίας. Το πόσο διήρκεσε η έκδοση του 

Αχελώου είναι άγνωστο. Προφανώς υπήρξε βραχύβιος, όπως εξάλλου βραχύβια 

υπήρξε και η Διοίκησις της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος.  

Τον Ιούνιο του 1821 καταφθάνει στην Πελοπόννησο ο Δημήτριος Υψηλάντης, ως 

εκπρόσωπος  του αδελφού του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Μαζί του ή λίγο μετά 

φθάνουν στην Ύδρα   από την Τεργέστη τα πρώτα εφόδια αγορασμένα με χρήματα 

που προέρχονταν από εράνους. Ανάμεσά τους και ένα επίπεδο πιεστήριο το οποίο 

στα μέσα Ιουλίου του 1821 το βρίσκουμε εγκατεστημένο σε ένα τζαμί της 

Καλαμάτας. Το τεχνικό μέρος της λειτουργίας του πρώτου ελληνικού τυπογραφείου 

ανέλαβε,  με εντολή του Δ. Υψηλάντη, ο Ιωάννης Τόμπρας, ο οποίος είχε καταφύγει 

στην Πελοπόννησο μετά την καταστροφή των Κυδωνιών (3 Ιουνίου 1821).    

Το πρώτο έντυπο που εκδόθηκε από το «Εθνικόν» τυπογραφείο, όπως δικαίως το 

αποκαλούσε ο Δ. Υψηλάντης επειδή το πιεστήριο ήταν αγορασμένο με χρήματα από 

εράνους, ήταν η διακήρυξη του Δημητρίου Υψηλάντη «Προς τους Έλληνας». 

Ακολούθησε η ανατύπωση των «Στρατιωτικών Νόμων» του Α. Υψηλάντη, οι οποίοι 
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είχαν εκδοθεί για πρώτη φορά στο Ιάσιο και τέλος, η πρώτη έντυπη ελληνική 

εφημερίδα που εκδόθηκε στον κυρίως ελλαδικό χώρο, η Σάλπιγξ Ελληνική.  

Η εφημερίδα δεν κατόρθωσε να κυκλοφορήσει για πολύ,  αφού μετά την έκδοση 

τριών ή τεσσάρων φύλλων ανέστειλε την έκδοσή της. Διευθυντής της υπήρξε ο 

Θεόκλητος Φαρμακίδης  ο οποίος επειδή δεν συμφωνούσε με την προληπτική 

λογοκρισία που προσπάθησε να επιβάλει στα γραφόμενα της εφημερίδας  ο 

Δημήτριος Υψηλάντης αποχώρησε από τη διεύθυνσή της, ενώ συγχρόνως διακόπηκε 

και  η  έκδοσή της. Η Σάλπιγξ Ελληνική κυκλοφόρησε σε σχήμα 4ο, δίστηλη και 

τετρασέλιδη.   

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «Ανακήρυξις» , δηλαδή η αναγγελία της έκδοσης 

της εφημερίδας, η οποία δημοσιεύτηκε στο εξώφυλλο του πρώτου φύλλου της. Ο 

Φαρμακίδης στην αρχή παρουσιάζει τους λόγους που οδήγησαν στην έκδοσή της, 

ενώ η  επισήμανση πως η έκδοση γίνεται «αδεία λοιπόν του Υψηλοτάτου Πρίγκιπος 

Υψηλάντη, Πληρεξουσίου του Γενικού Επιτρόπου», κάνει την υπό έκδοση εφημερίδα 

«επίσημη».                                       

Αμέσως μετά τη δημιουργία της πρώτης επαναστατικής κυβέρνησης η Διοίκηση 

κατενόησε τη σημασία της ύπαρξης ενός οργάνου μέσω του οποίου θα μπορούσε να 

δημοσιοποιεί τις αποφάσεις και τις πράξεις της. Στα πρώτα χρόνια ως τέτοια, 

ημιεπίσημα θα λέγαμε σήμερα, όργανα χρησιμοποιήθηκαν πολιτικές εφημερίδες οι 

οποίες εκδίδονταν από την Εθνική Τυπογραφία και περιλάμβαναν,  εκτός από τις 

πολιτικές ειδήσεις της τρέχουσας επικαιρότητας και την υπόλοιπη ύλη, επίσημες 

πράξεις των διαφόρων αρχών του τόπου. Τέτοιου είδους εφημερίδες υπήρξαν:  

Η εφημερίδα  Ο Φίλος του Νόμου (υπότιτλος: Εφημερίς της Νήσου Ύδρας) με εκδότη 

τον Ιωσήφ Κιάππε.  Η εφημερίδα εκδιδόταν κάθε Δευτέρα και Παρασκευή  στην 
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Ύδρα (το πρώτο φύλλο εκδόθηκε τη Δευτέρα  10 Μαρτίου 1824 και το  τελευταίο με 

αριθμό  296 στις  27 Μαΐου 1827).  Με βάση την απόφαση  972 της 14 Απριλίου 

1824 ορίστηκε Εφημερίς της Διοικήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου της 

Επιδαύρου. Έτσι ήδη από το φύλλο 12   η εφημερίδα  έφερε  τον τίτλο Ο Φίλος του 

Νόμου. Εφημερίς της Διοικήσεως και της Νήσου Ύδρας ο οποίος παρέμεινε μέχρι και 

το φύλλο 149 της  9  Οκτωβρίου του 1825, μετά το οποίο  έπαυσε να είναι επίσημο 

όργανο, αφού η ομαλοποίηση των πολιτικών πραγμάτων, παρά την απειλητική 

παρουσία του Ιμπραήμ, είχε επιτρέψει στην κυβέρνηση να εγκατασταθεί και πάλι στο 

Ναύπλιο. Η εφημερίδα δημοσίευε στην διάρκεια αυτής της περιόδου αποφάσεις, 

ψηφίσματα, εγκυκλίους καθώς και τα πρακτικά του Βουλευτικού. Η εφημερίδα 

εκδιδόταν σε  σχήμα 4ο, ήταν συνήθως τετρασέλιδη, με δίστηλη σελίδα, ενώ σε 

έκτακτες περιπτώσεις, όπως ήταν ο θάνατος του Λόρδου Βύρωνα, τον Απρίλιο του 

1824, προστίθετο και δισέλιδο παράρτημα.  

Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος   ήταν η εφημερίδα που αντικατέστησε την 

εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου  ως επίσημη εφημερίδα της Διοικήσεως, επίσης 

τετρασέλιδη (σχήμα 4ο), εκτός εάν προστίθετο  δισέλιδο ή τετρασέλιδο παράρτημα. 

Με αυτήν την εφημερίδα αρχίζει ουσιαστικά η έκδοση επίσημης εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως που παρά τις  όποιες αλλαγές και τροποποιήσεις συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα. Βέβαια η Γενική Εφημερίς απέχει πολύ ως περιεχόμενο από τη σημερινή 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επειδή εκτός από νόμους, διατάγματα, αποφάσεις και 

πράξεις της διοίκησης δημοσίευε ειδήσεις  ακόμη και ποιήματα, ενώ δεν ήταν 

σπάνιες οι φορές που οι συντάκτες της έπαιρναν πολιτικές θέσεις αντίθετες από αυτές 

της κεντρικής διοίκησης.  

Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας κυκλοφόρησε στο Ναύπλιο, με βάση την  από 22 

Σεπτεμβρίου 1825 απόφαση του Βουλευτικού και το διάταγμα της 29 Σεπτεμβρίου 
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του Εκτελεστικού,    στις 7 Οκτωβρίου 1825 και το τελευταίο στις  23 Μαρτίου 1832. 

Στο διάστημα των έξι και πλέον ετών που κυκλοφορούσε η εφημερίδα   εκδιδόταν  

στην εκάστοτε έδρα της κυβέρνησης.   

Πρώτος διευθυντής της ορίστηκε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης,  ο οποίος παραιτήθηκε 

από τη θέση του στις 4 Ιουνίου 1827 και νέος «Εφημεριδογράφος της Κυβερνήσεως» 

και συγχρόνως επιστάτης της τυπογραφίας τοποθετήθηκε με το διάταγμα της 9 

Ιουνίου 1827 ο Γεώργιος  Χρυσίδης , ενώ τον Δεκέμβριο του  1831 διορίστηκε στη 

θέση αυτή ο Ιωάννης Γαλλιάτσας.  

Η εφημερίδα διέκοψε προσωρινά την έκδοσή της αμέσως μετά την παραίτηση του Θ. 

Φαρμακίδη για περίπου δύο εβδομάδες (4-22 Ιουνίου  1827), μέχρι να αναλάβει τα 

καθήκοντά του ο νέος εκδότης της.   

Η Γενική Εφημερίς παρακολούθησε την κυβέρνηση  στις μετακινήσεις της στις 

διάφορες έδρες της (Ναύπλιο, Αίγινα, Πόρο, Άργος και τέλος, Ναύπλιο).   

Στο φύλλο 14 της 21  Φεβρουαρίου 1831 γίνεται γνωστό στους αναγνώστες της 

εφημερίδας πως οι δημόσιες πράξεις της Κυβερνήσεως που δημοσιεύονται, όποια και 

αν είναι η φύση τους και όποιας Αρχής  και αν είναι η υπογραφή που φέρουν, 

θεωρούνται επίσημες.  Η επισήμανση, με τη μορφή υπότιτλου, επαναλαμβάνεται σε 

όλα τα επόμενα φύλλα μέχρι την παύση της έκδοσης της εφημερίδας.  

Με την Γενική Εφημερίδα συνδέεται και το γεγονός της πρώτης απεργίας εργατών 

στον ελληνικό χώρο. Πιο συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα «δουλευταί 

της Εθνικής Τυπογραφίας» Κωνσταντίνος και Ιωάννης Τόμπρας, Αν. Νικολαΐδης, Δ. 

Βλαστός, Ευάγγελος Ζωντανός, Απ. Σοφιανόπουλος και Ιω. Καραλής απείργησαν 

στις 14 Μαρτίου 1826 γιατί καθυστερούσε η καταβολή των ημερομισθίων τους.  
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Η Αικατερίνη  Κουμαριανού θεωρεί τη Γενική Εφημερίδα ως την «καλύτερα 

οργανωμένη εφημερίδα της περιόδου, τόσο για την ποικιλία των ειδήσεων και της 

αρθρογραφίας, όσο και για  την εμφάνιση και κατάταξη των περιεχομένων», ενώ ο   

Γεώργιος Δημακόπουλος επισημαίνει ότι, «η Γενική  Εφημερίς της Ελλάδος αποτελεί 

πολύτιμον βοήθημα δια τον μελετητήν της νεοελληνικής διοικητικής και πολιτικής 

ιστορίας, διότι εν αυτή ευρίσκονται δημοσιευμένα πλείστα νομοθετήματα και επίσημοι 

πράξεις των κυβερνήσεων της περιόδου εκείνης. Βεβαίως τα κενά, ιδία μεταξύ των 

διαταγμάτων, είναι μεγάλα και βασική πηγή παραμένουν πάντοτε τα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους, αλλά τούτο δεν σημαίνει ότι η παρεχόμενη βοήθεια υπό της Γενικής 

Εφημερίδος είναι μικρά».  

Η Γενική Εφημερίς της Ελλάδος επανεκδίδεται στο Ναύπλιο, στις 18 Απριλίου 1832, 

ως Εθνική Εφημερίς . Στο πρώτο φύλλο της νέας εφημερίδας προτάσσεται η εξής 

ανακοίνωση του εκδότη της Γεωργίου Χρυσίδη: «Αναδεχόμενοι και αύθις την έκδοσιν 

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μετονομάσαντες αυτήν αρμοδιώτερον Εθνικήν, 

κρίνομεν αναγκαίον να προειδοποιήσωμεν τους αναγνώστας αυτής, ότι, ως ανέκαθεν 

συστημένη κυρίως  διά την έκδοσιν των δημοσίων πράξεων της Κυβερνήσεως, θέλει 

περιέχη και του λοιπού επίσης το επί τούτο προσδιωρισμένον επίσημον αυτής μέρος». 

Μέχρι το τέλος του 1832 εκδόθηκαν εξήντα πέντε  φύλλα της Εθνικής Εφημερίδος 

και άλλα πέντε μέχρι την 1 Φεβρουαρίου 1833 οπότε και  διέκοψε την έκδοσή της.   

Η Εθνική Εφημερίς εκδιδόταν δύο φορές την εβδομάδα, τετρασέλιδη, με συνεχή 

σελιδαρίθμηση μέσα στο έτος κυκλοφορίας. Πολλές φορές σε συνέχεια της τέταρτης 

σελίδας προσαρτώνται παραρτήματα με συνέχιση της σελιδαρίθμησης και με την 

επισήμανση «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ».  

Παράλληλα  με τη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος και αργότερα με την Εθνική  

Εφημερίδα εκδόθηκαν στη γαλλική γλώσσα δύο εφημερίδες με ημιεπίσημο 
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χαρακτήρα: η εφημερίδα Le Courrier de la Grèce (Αίγινα, δεκαπενθήμερη, από 1/13 

Νοεμβρίου 1829 μέχρι 1/13 Φεβρουαρίου 1832)  και η εφημερίδα Le Moniteur Grec 

(Ναύπλιο, εβδομαδιαία,  από τις 9/21 Ιουλίου 1832 μέχρι 13/25 Ιανουαρίου 1833).   

Η  Εφημερίς της Κυβερνήσεως   

Η  Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος ιδρύθηκε με το βασιλικό  

διάταγμα  2 της 1/13 Φεβρουαρίου 1833 και το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε, στο 

Ναύπλιο,  στις 16/28 Φεβρουαρίου 1833. Η εφημερίδα συνέχισε να εκδίδεται στο 

Ναύπλιο μέχρι και το φύλλο 40 της 5/17 Νοεμβρίου  του 1834. Από το φύλλο 41 της 

21 Δεκεμβρίου 1834/ 2 Ιανουαρίου 1835 η εφημερίδα  εκδίδεται πλέον στην Αθήνα. 

Η εφημερίδα μέχρι τις 17 Μαΐου 1835  συντασσόταν στην ελληνική και τη γερμανική 

και κάθε σελίδα ήταν χωρισμένη σε δύο στήλες (στα πρώτα τεύχη ήταν τετρασέλιδη 

και αργότερα πολυσέλιδη) με συνεχή σελιδαρίθμηση των φύλλων της κάθε χρονιάς, 

ενώ  από τις 17 Ιουνίου του 1835, δηλαδή μετά την ενηλικίωση του Όθωνα (Βασιλική 

Προκήρυξις 20 Μαΐου 1835), με νέα αρίθμηση των φύλλων και νέα σελιδαρίθμηση,  

η εφημερίδα κυκλοφορεί  πλέον στην ελληνική. Μετάφραση της εφημερίδας  στη 

γερμανική γλώσσα (Regierungs-Blatt des koenigreichs Griechenland-amtliche 

udersezung aus dem Griechischen) κυκλοφόρησε παράλληλα με την ελληνική έκδοση 

και με την ίδια αρίθμηση μέχρι το τέλος του 1838.  

Κατά την οθωνική περίοδο  σε ορισμένες περιπτώσεις που ήταν αναγκαία η έκδοση 

πολυσέλιδου φύλλου της εφημερίδας, επειδή τα διαλαμβανόμενα είχαν πολύ μεγάλη 

έκταση, όπως π.χ. ο Ποινικός Νόμος, ο πίνακας με τους δήμους και τις κοινότητες 

του κράτους ή ακόμη εσωτερικοί κανονισμοί υπηρεσίας στρατιωτικών σωμάτων ή 

υπηρεσιών π.χ. του Πεζικού, της Χωροφυλακής κ.λπ. τότε κυκλοφορούσε ο νόμος ή 

το βασιλικό διάταγμα σε ξεχωριστό παράρτημα, συνήθως σχήματος 8ου , με την 
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επισήμανση ότι το ανά χείρας φύλλο  αποτελεί «[έκτακτον] παράρτημα» 

συγκεκριμένου φύλλου της Εφημερίδος  της Κυβερνήσεως.  

 

Σταθμοί της ιστορίας της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως  

 1844 Πρώτος  σημαντικός  σταθμός στην ιστορία  της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 

ήταν η έμμεση συνταγματική κατοχύρωση του θεσμικού της ρόλου με το Σύνταγμα 

του 1844. Το άρθρο 29 του συντάγματος αναγνωρίζει  στον βασιλιά  το δικαίωμα να 

κυρώνει και να δημοσιεύει (η έννοια της δημοσίευσης δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη 

στην περίπτωση αυτή μια και δημοσίευση «εν  ευρεία εννοία» αποτελεί και η εντολή 

του βασιλιά για δημοσίευση ανεξάρτητα από το χρόνο που η εντολή αυτή θα 

υλοποιηθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) τους νόμους. Η διατύπωση του 

νομοθέτη οδηγεί σε κάποια εύλογα ερωτήματα σχετικά με την έναρξη της ισχύος, 

τυπικής ή ουσιαστικής,  ενός νόμου, ενός διατάγματος ή μιας υπουργικής πράξης, 

ερωτήματα που θα  βρουν την οριστική και αμετάκλητη απάντησή τους με την 

αναθεώρηση του συντάγματος του 1864, το 1911. Το σύνταγμα του 1844 δεν 

προχωρεί σε «λεπτές» διακρίσεις ανάμεσα στην υπογραφή και τη δημοσίευση, επειδή 

η υπογραφή του βασιλιά είναι από μόνη της ικανή να αποτελέσει έναρξη  τυπικής και 

ουσιαστικής ισχύος ενός νόμου, όπως καταφαίνεται από την πρόβλεψη του  άρθρου 

106 «Το παρόν Σύνταγμα εμβαίνει εις ενέργειαν, άμα υπογραφή υπό του Βασιλέως 

[…]». Ο  νομοθέτης φαίνεται να υπαινίσσεται μάλλον  τη σημασία της δημοσίευσης 

ως συστατικού της ουσιαστικής τουλάχιστον ισχύος του συντάγματος, χωρίς όμως να 

την κατοχυρώνει στο άρθρο 106: «[…]Το δε Υπουργικόν Συμβούλιον οφείλει να 

δημοσιεύση αυτό δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εντός είκοσι τεσσάρων ωρών 

μετά την υπογραφήν».  Αντίθετα η  δημοσίευση της «προκηρύξεως του υπουργικού 

συμβουλίου» την 3η Σεπτεμβρίου 1843, που ως γνωστόν η σύνθεσή του επιβλήθηκε 
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στον Όθωνα από τους επαναστάτες, όπως εξάλλου και   του κειμένου του 

Συντάγματος,   αποτελεί την αφετηρία μετά  την οποία πλέον στην Εφημερίδα θα 

δημοσιεύονται κείμενα που έχουν άμεση σχέση με την εξέλιξη των πολιτικών θεσμών 

στην Ελλάδα και γενικότερα με την πολιτική ζωή του τόπου. Με τη δημοσίευσή τους 

σ’ αυτήν οι συντάκτες τους επιζητούν μια a posteriori  νομιμοποίηση των πράξεων 

τους. Βέβαια, μετά το 1844 και μέχρι τη ψήφιση του Συντάγματος του 1864,  υπάρχει 

μια πρώτη απόπειρα συγκεκριμένης ρύθμισης της έναρξης ισχύος ενός νόμου με το 

πρώτο άρθρο  του νόμου ΤϟΑ΄, του  «Αστυκού (sic) Ελληνικού Νόμου», το οποίο 

ορίζει ότι οι  νόμοι ισχύουν αμέσως μόλις δημοσιευθούν. Όμως ο νομοθέτης δε 

θεωρεί δημοσίευση την κυκλοφορία του περιέχοντος ΦΕΚ , αλλά προκειμένου για 

μεν τις πρωτεύουσες νομών και επαρχιών η ισχύς του νόμου αρχίζει την τρίτη ημέρα 

από την ανάρτηση στο οίκημα της νομαρχίας ή το επαρχείο του ΦΕΚ που εμπεριέχει 

το νόμο, ενώ για τους υπόλοιπους δήμους η ισχύς αρχίζει μια ημέρα από την 

ανάρτηση στο δημαρχείο. Για να διασφαλίσει, μάλιστα, ο νομοθέτης την ανάρτηση 

από τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβάλλει τη σύνταξη σχετικής έκθεσης ανάρτησης και τη 

δημοσίευσή της, προκειμένου για τις νομαρχιακές, στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.   

1862  Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η πολιτειακή μεταβολή του 1862 

επιζήτησε τη νομιμοποίησή της με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

του περίφημου «Ψηφίσματος του Έθνους. Η νέα πολιτική πραγματικότητα επέφερε 

σημαντικές αλλαγές στην εμφάνιση της Εφημερίδος, όπως την έναρξη νέας 

αρίθμησης από το φύλλο που κυκλοφόρησε στις 15 Οκτωβρίου 1862, την κατάργηση 

στο οπισθόφυλλο της αναγραφής «ΕΚ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΊΟΥ»  και 

την αναγραφή αντ’ αυτής «ΕΚ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ», την κατάργηση 

του βασιλικού θυρεού από την προμετωπίδα, την αλλαγή του πλήρους τίτλου από 
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«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»,σε 

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ». Από το φύλλο 22 

της 27 Μαΐου 1864 λείπει ο υπέρτιτλος ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  και 

αντικαθίσταται από τον βασιλικό θυρεό του Γεωργίου Α΄, ενώ λίγες μέρες αργότερα 

κάτω από τον θυρεό εμφανίζεται και πάλι ο τίτλος «ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ».  

Εδώ πρέπει να επισημανθεί πως μερικές φορές κάποιες αλλαγές που σημειώνονται 

στη μορφή της Εφημερίδος οφείλονται στη διαφορετική στοιχειοθεσία ή και στην 

αλλαγή των εκτυπωτικών μηχανημάτων και όχι σε κάποια σκοπούμενη ενέργεια.  

Η Β΄ Εθνοσυνέλευση η οποία συγκλήθηκε κάτω από έκτακτες περιστάσεις αν και σ’ 

εκείνη την περίοδο εκδίδονταν πολλές εφημερίδες στην Αθήνα και στην επαρχία 

μέσω των οποίων θα μπορούσε να ενημερώνει το λαό για τις αποφάσεις, ενώ, επίσης,  

οι συνεδριάσεις της δημοσιεύονταν σε τακτά διαστήματα στην εφημερίδα που η ίδια 

εξέδιδε   εντούτοις τις πιο κρίσιμες αποφάσεις της φρόντισε να τις δημοσιεύσει στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Εφημερίδα αναγνωρίζεται πλέον ως βασικό 

συστατικό στοιχείο της νομιμότητας των αποφάσεων της διοίκησης και της έναρξης 

ισχύος των.    

Με το άρθρο 36 του συντάγματος του 1864 που ψήφισε η Β΄ Εθνοσυνέλευση ο 

βασιλιάς διατηρούσε όχι μόνο το δικαίωμα της κύρωσης των νόμων αλλά και της 

δημοσίευσής τους. Το άρθρο  αυτό αποτελεί αυτολεξεί επανάληψη του άρθρου 29 

του συντάγματος του 1844.  Τελικά, όμως,  παρά την ενίσχυση του νομιμοποιητικού 

της ρόλου η Εφημερίδα εξακολούθησε  να λειτουργεί περισσότερο στην κατεύθυνση 

της δημοσιότητας των νόμων και των αποφάσεων της διοίκησης, έχοντας μικρή 

συμμετοχή στην επιβεβαίωση της ισχύος των. Στη διάρκεια των συνεδριάσεων της Β΄ 

Εθνοσυνέλευσης πάντως  αναπτύχθηκε ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρον  προβληματισμός 
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πάνω σε ποικίλα πολιτικά και νομικά ζητήματα, ο οποίος μπορεί μεν στις 

περισσότερες των περιπτώσεων να μην αποτυπώθηκε στο σύνταγμα του 1864 

εντούτοις οδήγησε σε νομοτεχνικές διατυπώσεις, όπως αυτές που θα συναντήσουμε 

στον σχετικό με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως νόμο  ΑΝΔ΄ του 1882, προσωπικό 

δημιούργημα του Χαριλάου Τρικούπη, οι οποίες τελικά θα οδηγήσουν στις 

συνταγματικές προβλέψεις του 1911 και στην αποκρυστάλλωση  του ρόλου που και 

σήμερα  κατέχει η Εφημερίδα  στην ισχύ και εφαρμογή των νόμων και των λοιπών 

πράξεων της διοίκησης.  

1866  Εκδίδεται σε τρεις τόμους από το Εθνικό Τυπογραφείο η «Ανατύπωσις των εν 

τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως Νόμων, Διαταγμάτων κλπ.» της περιόδου 1833- 1864. 

Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει νόμους, διατάγματα κ.λπ. από το 1833  έως και  το 

1842, ο δεύτερος από το 1843 έως και το 1854 και  ο τρίτος  καλύπτει την περίοδο 

1855 έως και το 1864. Η ύλη των  τόμων που περιλαμβάνουν τους ανατυπωμένους 

νόμους, διατάγματα κλπ. διατάσσεται κατά φύλλο κυκλοφορίας (ΦΕΚ)-γίνεται 

καταγραφή του φύλλου ακόμη και όταν κανένα στοιχείο του δεν περιελήφθη στην 

ανατύπωση με την ένδειξη π.χ. «Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αριθ. …. παρελείφθη»-  

και με ξεχωριστή σελιδαρίθμηση κατ’ έτος, η οποία δεν συμπίπτει με την 

σελιδαρίθμηση της παλαιάς Εφημερίδος. Η ανατύπωση,  για την οποία δεν υπάρχει 

σχετικό διάταγμα δημοσιευμένο στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά ούτε και 

ανάλογη συζήτηση στη Βουλή,  πιθανόν να αποφασίστηκε για να διευκολύνει  

πρώτον,  τα όργανα της διοίκησης στην εύρεση των νόμων και των διαταγμάτων με 

τη χρήση μόνο 3 τόμων και όχι 30 και πλέον (1833-1864) πολλοί από τους οποίους 

μπορούμε να υποθέσουμε πως είχαν καταστραφεί από τη συνεχή χρήση και δεύτερον, 

το έργο των δικηγόρων των οποίων ο αριθμός κάθε χρόνο αύξανε. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός πως σ’ εκείνη την περίοδο κυκλοφορούσαν αρκετές συλλογές 
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νόμων οι οποίες είχαν εκδοθεί από ιδιώτες και πωλούνταν σε υψηλές τιμές, ενώ  δεν 

θεωρούνταν από τα δικαστήρια αξιόπιστες. Έτσι η ανάγκη για μια ανατύπωση νόμων 

και ουσιωδών διαταγμάτων  ήταν μεγάλη.  

Ανάλογη θετική υποδοχή συνάντησε   είκοσι χρόνια αργότερα η απόφαση της 

κυβέρνησης Χ. Τρικούπη να ανατυπώνει τους  νόμους και τα εκτελεστικά τους 

διατάγματα της κάθε βουλευτικής συνόδου σε ξεχωριστό τόμο.  

Πάντως, από μία εγκύκλιο του υπουργού των Εσωτερικών Δ. Βούλγαρη προς τους 

νομάρχες και επάρχους  του κράτους με τίτλο «περί ακριβούς τηρήσεως των φύλλων 

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αρχείων κ.λπ»  φαίνεται πως και  μετά την 

ανατύπωση του 1866 εξακολούθησε να υπάρχει πλημμελής φύλαξη των φύλλων της 

Εφημερίδας που αποστέλλονταν από το Εθνικό Τυπογραφείο μέσω των νομαρχών 

και των επάρχων στα δημοτικά καταστήματα ,γι’ αυτό ο υπουργός αφού αναφέρεται 

στην αδυναμία του Τυπογραφείου να ανταποκριθεί στα αιτήματα για επαναπροώθηση 

των απολεσθέντων φύλλων, υπενθυμίζει πως η δημιουργία σωμάτων της Εφημερίδας 

περιλαμβάνεται στα καθήκοντα των γραμματέων των νομαρχιών και των επαρχείων , 

όπως, επίσης, και η ασφαλής αποστολή τους στους δημάρχους της περιοχής 

δικαιοδοσίας τους. Μετά την παραλαβή οι δήμαρχοι αφού τα συγκεντρώσουν τα 

φύλλα ενός έτους πρέπει να τα βιβλιοδετούν σε τόμο ή τόμους και να τα διατηρούν 

στο αρχείο του δήμου τους.  

1882   Η ανάληψη της πρωθυπουργίας, τον Μάρτιο του 1882, από τον Χαρίλαο 

Τρικούπη, μετά την άνετη νίκη του στις εκλογές του Δεκεμβρίου 1881,  αποτελεί την 

απαρχή της εφαρμογής ενός ευρύτατου μεταρρυθμιστικού  σχεδίου των κρατικών 

δομών  που σε συνδυασμό με την επιθυμητή από τον νέο πρωθυπουργό  μεγαλύτερη 

ενεργοποίηση των αστών θα οδηγούσε και στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής 

κοινωνίας. Ο εκσυγχρονισμός, όμως, απαιτεί διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα της 
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δημόσιας ζωής και εργαλείο για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν και η Εφημερίς 

της Κυβερνήσεως. Από τους πρώτους νόμους της νέας κυβέρνησης υπήρξε αυτός που 

οργάνωνε τα ζητήματα της δημοσιότητας των αποφάσεων της Διοίκησης μέσω της 

εφημερίδας. Στην εισηγητική έκθεση του σχετικού νομοσχεδίου, που κατατέθηκε 

στην Βουλή στις 29 Απριλίου 1882,τονίζεται ότι ο έλεγχος των πράξεων της 

Εκτελεστικής Εξουσίας υπαγορεύει «όπως και τα μη φέροντα γενικόν χαρακτήρα 

Βασιλικά Διατάγματα, ιδίως δε τα περί μεταβολών εις το προσωπικόν να 

δημοσιεύωνται εγκαίρως», όμως, όπως διαπιστώνουν οι προτείνοντες το νομοσχέδιο 

«περί καταχωρίσεως Διαταγμάτων εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως» πρωθυπουργός 

και υπουργός των Εσωτερικών Χ. Τρικούπης και υπουργός των Οικονομικών Π. 

Καλλιγάς « επεκράτησεν όμως να γίγνηται η δημοσίευσις αύτη εν τη  Εφημερίδι της 

Κυβερνήσεως δια καταχωρίσεως των τοιούτων μεταβολών μετά παρέλευσιν ενός ή δύω 

ετών∙ ούτω δ’ η τοιαύτη δημοσίευσις απέβη ματαία, εντελώς διατύπωσις, μη 

ανταποκρινομένη ουδαμώς εις τον δι’ προωρίσθη σκοπόν». Το πρόβλημα αυτό της 

μεγάλης καθυστέρησης στην δημοσίευση των διαταγμάτων, ιδίως αυτά που 

αφορούσαν στη Δημόσια Υπηρεσία, δεν ήταν το μόνο που έκανε  επιτακτική την 

ανάγκη της σε εξέλιξη νομοθετικής πρωτοβουλίας. Άλλο πρόβλημα που 

επισημαίνεται στην εισηγητική έκθεση ήταν  η ιδιαίτερα αργοπορημένη δημοσίευση 

των ποινικών και των πολιτικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου με αποτέλεσμα να 

διασαλεύεται η ενότητα της νομολογίας, ιδιαίτερα στα κατώτερα δικαστήρια 

ειρηνοδικεία και πρωτοδικεία.  Ένας πρόσθετος λόγος για αλλαγές ήταν οικονομικός. 

Το κράτος κάθε χρόνο πλήρωνε για δημοσιεύσεις «δηλοποιήσεων» του σε διάφορα 

έντυπα πολλές χιλιάδες δραχμές, ενώ δεν ήταν λίγες οι φορές που περιπλέχτηκε σε 

δίκες το Δημόσιο «διότι αυτοβούλως τινές δημοσιογράφοι προέβησαν εις δημοσιεύσεις 

πράξεων δημοσίων Αρχών, χωρίς να δοθή ειδική προς τούτο εις αυτούς εντολή». Ήταν 
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τόση μεγάλη η ανάγκη για τις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που πρότεινε το 

νομοσχέδιο, ώστε  στη συνεδρίαση της Βουλής της 13 Μαΐου 1882 έγινε  «κατ’ 

αρχήν, άρθρον και σύνολον» παραδεκτό «μηδενός αντειπόντος».  

Τομή στην ιστορία της Εφημερίδος  της Κυβερνήσεως υπήρξε ο νόμος πλέον ΑΝΔ΄ 

«περί καταχωρίσεως Διαταγμάτων εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως κτλ.» (Φ.Ε.Κ. 

81/20 Αυγούστου 1882), ο οποίος στα  επτά μόλις άρθρα του ρυθμίζει για πρώτη 

φορά θέματα που αφορούν στην δημοσιευτέα στην εφημερίδα ύλη και καθιστά τη 

δημοσίευση αναγκαστική προϋπόθεση   για την εκτέλεση των βασιλικών 

διαταγμάτων  , των υπουργικών αποφάσεων και των πράξεων των δημόσιων αρχών-

αυτών που επιβάλλεται η δημοσίευσή τους- ορίζοντας ότι «ουδεμίαν δε παρέχουσιν 

ισχύν αι εις άλλα ιδιωτικά φύλλα γενόμεναι (ενν. δημοσιεύσεις)», ενώ, επίσης,  

θεσπίζει κανόνες δημοσιότητας και κυκλοφορίας της εφημερίδας.  

Είναι χαρακτηριστικό για τη σημειούμενη αλλαγή το γεγονός ότι απαγορεύεται 

δημόσια αρχή να  δέχεται να ορκίσει δημόσιο υπάλληλο  χωρίς να έχει την 

πιστοποίηση για την καταχώριση του ονόματός του στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ενώ οποιαδήποτε μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση ήδη 

υπαλλήλου, η οποία συνεπάγεται και διαφοροποίηση αποδοχών, για να υλοποιηθεί  

στα παραστατικά που υποβάλλονται στο δημόσιο ταμείο πρέπει να φαίνεται ότι η 

μεταβολή είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένου βασιλικού διατάγματος ή υπουργικής 

απόφασης δημοσιευμένης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

   Σύμφωνα με το άρθρο 7  του παραπάνω νόμου η Εφημερίς εκδίδεται «υπό την 

επιτήρησιν του Υπουργείου των Εσωτερικών», ενώ προβλέπεται η έκδοση σχετικού 

βασιλικού διατάγματος που θα καθορίζει αναλυτικότερα τα σχετικά με την εφαρμογή  

του νόμου.  
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Το εκτελεστικό διάταγμα  του νόμου ΑΝΔ΄  εκδόθηκε  στις 27 Αυγούστου 1882 

(Φ.Ε.Κ. 86/27-8-1882) και φέρει τον τίτλο «περί κανονισμού της υπηρεσίας του 

Εθνικού Τυπογραφείου ως προς την έκδοσιν και δημοσίευσιν της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως κλπ.».  

   Με το συγκεκριμένο διάταγμα ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα  που αφορούν στην 

Εφημερίδα, τόσο όσα σχετίζονται με τον εξωτερικό τύπο και  εμφάνιση των φύλλων, 

όσο και αυτά που έχουν να κάνουν με τη δημοσιευόμενη ύλη.  

   Πιο συγκεκριμένα: 

Με το πρώτο άρθρο καθορίζονται το σχήμα, το μέγεθος, τα οποία παραμένουν τα ίδια 

με προηγουμένως, η αρίθμηση των φύλλων της Εφημερίδας και η σελιδαρίθμηση.  

Κάθε φύλλο της Εφημερίδας έχει ξεχωριστό αριθμό ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

σελίδων του και χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.  

Το Πρώτο Μέρος  υποδιαιρείται  σε δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα δημοσιεύονται οι 

γενικού ενδιαφέροντος νόμοι, ενώ στο δεύτερο οι τοπικού «συμφέροντος» και μετά 

από αυτούς «οι εις το προσωπικόν συμφέρον αφορώντες». Μια πρώτη εκτίμηση αυτής 

της διάκρισης σε τμήματα του Πρώτου Μέρους οδηγεί στο συμπέρασμα πως μάλλον 

ήταν περιττή επειδή  και ο νόμος ανεξάρτητα από το εύρος της κανονιστικής του 

ισχύος- γενικού, τοπικού ή προσωπικού συμφέροντος-  ισχύει σε όλη την επικράτεια.    

Το Δεύτερο Μέρος στο οποίο καταχωρίζονται:  

Α. Τα εκτελεστικά διατάγματα των νόμων, στα οποία  εκτός από τη μνεία του 

σχετικού νόμου  πρέπει να σημειώνεται  και ο αριθμός του φύλλου της Εφημερίδας 

στο οποίο καταχωρίστηκε ο νόμος. 

Β. Τα κανονιστικά διατάγματα ή οι άλλοι εσωτερικοί κανονισμοί υπηρεσιών.  

Γ. Τα διατάγματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση και «τα υπέρ άλλων 

προσώπων τα εις παραχωρήσεις αφορώντα». 



 18 

Το Τρίτο Μέρος στο οποίο καταχωρίζονται «τα περί διορισμών, προβιβασμών, 

παύσεων και μεταθέσεων των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων ή υπηρετών Βασιλικά 

Διατάγματα, ή αι περί τοιούτων Υπουργικαί πράξεις, προς δε τα περί απονομής χαρίτων 

και παρασήμων ως προς τους ημεδαπούς Β. Διατάγματα, ως   προς δ’ άπαντας 

ανεξαιρέτως  τους αξιωματικούς του κατά γην και κατά θάλασσαν στρατού μόνον τα 

περί προβιβασμού, επιτρεπομένης της καταχωρίσεως των άλλων και μετά την 

εκτέλεσιν».  

Το Τέταρτο Μέρος στο  οποίο καταχωρίζονται οι στο άρθρο 4 του  νόμου ΑΝΔ΄  

μνημονευόμενες «πράξεις και δηλοποιήσεις των δημοσίων αρχών, αι χρήζουσαι της 

δια του τύπου δημοσιεύσεως, δυνάμει διατάξεως νόμων και Β. Διαταγμάτων […] Εις 

τας ανωτέρω πράξεις δεν περιλαμβάνονται αι σχέσιν έχουσαι προς τα καθήκοντα των 

δικαστικών κλητήρων ή προς τας διατάξεις των περί διοικητικής εκτελέσεως νόμων». 

      Τέλος, σε χωριστό Παράρτημα της Εφημερίδας, το οποίο εκδίδεται «εφ’ άπαξ 

τουλάχιστον κατά μήνα», με το ίδιο σχήμα και μέγεθος, δημοσιεύονται οι πολιτικές 

και ποινικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου χωριστά.  

      Στη συνέχεια, στο ίδιο άρθρο, το πρώτο,  το διάταγμα καθορίζει με λεπτομέρειες 

τον τρόπο σελιδαρίθμησης. Πιο συγκεκριμένα, η «τύπωσις του Τρίτου Μέρους θέλει 

άρχεσθαι πάντοτε εκ σελίδος νέου ημιφύλλου, ή φύλλου χάρτου ούτως  ώστε το Γον και 

Δον μέρος του φύλλου να διαχωρίζονται από των δύο προηγουμένων». Η πιθανή 

ύπαρξη ανάμεσα στο Α΄ και Β΄ μέρος και το Γ΄ και Δ΄ λευκής σελίδας, ώστε να 

υπάρχει ο απαιτούμενος διαχωρισμός, προσμετράται κανονικά στον αριθμό των 

σελίδων του φύλλου.   «Η αρίθμησις των σελίδων εκάστου φύλλου θέλει χωρεί κατ’ 

αύξοντα συνεχή αριθμόν. Η αρίθμησις των σελίδων του πρώτου και δευτέρου μέρους 

εκάστου φύλλου έσεται διπλή, ίνα ούτω διατηρήται κατά σειράν αύξων αριθμός και 

μεταξύ των δύο πρώτων μερών των διαφόρων φύλλων. Παρά δε τω αριθμώ εκάστου 
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φύλλου και κάτωθι αυτού θέλει σημειούσθαι ο εμφαίνων το όλον των σελίδων του 

φύλλου και των σελίδων του Αου και Βου μέρους αυτού αριθμός». Δηλαδή το κάθε 

φύλλο έχει αρίθμηση σελίδων που συνεχίζει την αρίθμηση των σελίδων του 

προηγούμενου φύλλου αλλά το Α΄ και το Β΄ μέρος έχουν μαζί τη δική τους αρίθμηση 

που συνεχίζει την αρίθμηση των σελίδων του Α΄ και Β΄ Μέρους του προηγούμενου 

φύλλου, π.χ. στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμός 97 της 8 

Σεπτεμβρίου 1882, σελίδες φύλλου 523- 530 , στο κάτω μέρος της σελίδας 523 

αναγράφεται 17 σελίδα Α΄ και Β΄ Μέρους (από την  πρώτη εφαρμογή του 

διατάγματος στο φύλλο 89 της 29 Αυγούστου 1882), ενώ στην σελίδα 524 

αναγράφεται 18 σελίδα Α΄ και Β΄ Μέρους κ.ο.κ.  

    Το δεύτερο άρθρο του διατάγματος  περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο 

δημοσίευσης. 

                         ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

[σύμφωνα με το ν. ΑΝΔ΄ της 20  Αυγούστου 1882 (ΦΕΚ 81/1882) και το βασιλικό διάταγμα της 27 

Αυγούστου 1882 (ΦΕΚ 86/1882)] 

ΜΕΡΟΣ  Α΄  ΝΟΜΟΙ  Τμήμα α΄  Γενικοί Νόμοι 

Τμήμα β΄ Τοπικοί Νόμοι,  

Προσωπικοί Νόμοι  

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Εκτελεστικά Νόμων  

Κανονιστικά και Κανονισμοί  

Τοπικά  

Παραχωρήσεων  

ΜΕΡΟΣ Γ΄ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ-  

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ  

[είναι υποχρεωτική η δημοσίευση 

Υπουργείον 

Εξωτερικών  

Βασιλικά Διατάγματα  

Υπουργικαί Πράξεις  

Υπουργείον Βασιλικά Διατάγματα 



 20 

στην Εφημερίδα  πριν από την 

εκτέλεση της απόφασης των   

διορισμών, προβιβασμών,   

παύσεων  και μεταθέσεων των 

δημοσίων υπαλλήλων και 

υπηρετών, των απονομών 

παρασήμων και  χάριτος, ενώ για 

τους στρατιωτικούς υποχρεωτικά 

υπόκεινται σε δημοσίευση  πριν 

από την εκτέλεσή τους  μόνο οι 

προβιβασμοί, ενώ τα υπόλοιπα 

π.χ. παύση, απονομή παρασήμων 

κ.λπ. μπορούν να καταχωριστούν 

στην Εφημερίδα μετά την 

εκτέλεση     

Δικαιοσύνης Υπουργικαί Πράξεις 

Υπουργείον 

Εσωτερικών  

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

Υπουργείον 

Εκκλησιαστι-

κών και 

Παιδείας  

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

  Υπουργείον 

Οικονομικών  

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

Υπουργείον 

Στρατιωτικών  

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

Υπουργείον 

Ναυτικών  

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 

ΔΗΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ  

 

 

    Με το τρίτο άρθρο του διατάγματος «έκαστον φύλλον της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως  θέλει φέρει επί κεφαλής συνοπτικήν σημείωσιν των εν αυτώ 

περιεχομένων, εις το τέλος δ’ εκάστου έτους θέλει συντάσσεται και δημοσιεύεται πίναξ 
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των περιεχομένων, χρονολογικός, αλφαβητικός και καθ’ ύλην». Η δημοσίευση 

περιεχομένων , χωρίς να καθορίζεται από κάποια διάταξη κάτι τέτοιο, τα επόμενα 

χρόνια περιορίστηκε, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις,  μόνο στα δύο πρώτα μέρη.  

    Τα υπόλοιπα άρθρα ρυθμίζουν με λεπτομέρειες τη διαδικασία δημοσίευσης, καθώς 

και τα της λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου. Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο το 

4 ορίζεται ανώτερος υπάλληλος του υπουργείου Εσωτερικών ως διευθυντής της 

έκδοσης της εφημερίδας, υπεύθυνος και για την διεκπεραίωσή της, σε συνεργασία 

πάντοτε με τον διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου. Με τα τρία επόμενα άρθρα 5, 

6, 7 καθορίζεται η διαδικασία της δημοσίευσης στην οποία δίνεται μεγάλη σημασία 

στην επιτάχυνσή της αλλά και στην αξιοπιστία της. Τα άρθρα 8 και 9 ρυθμίζουν τα 

σχετικά με τη δημοσίευση των αποφάσεων του Άρειου Πάγου, το 10 διακανονίζει τα 

των συνδρομών, το 11 καθορίζει το τιράζ που θα κυκλοφορεί σε καθημερινή βάση η 

εφημερίδα το οποίο ορίζεται στα 3.000 αντίτυπα , εκτός εάν ο υπουργός των 

Οικονομικών αποφασίσει για κάποιους έκτακτους λόγους την αύξησή τους. Το άρθρο 

12 ορίζει τον διευθυντή του Εθνικού Τυπογραφείου υπεύθυνο διαχειριστή του 

αναγκαίου υλικού για την έκδοση της εφημερίδας υπό τον έλεγχο πάντα , σύμφωνα 

με το άρθρο 13, του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με το άρθρο 14, τέλος, καθορίζονται οι 

ειδικότητες-στοιχειοθέτες, μηχανικός πιεστηρίου, εργάτης χάρτου, διορθωτής 

δοκιμίων, διεκπεραιωτές και διανομείς-  και ο αριθμός των υπαλλήλων που είναι 

αναγκαίοι για την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.    

Το διάταγμα αυτό  αποτέλεσε τον κορμό όλων των μετέπειτα ρυθμίσεων για την 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

1884 Το προηγούμενο διάταγμα καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε με άλλο  με τίτλο 

«περί κανονισμού της εκδόσεως και δημοσιεύσεως της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», 

το οποίο στην ουσία επαναλαμβάνει   τις  περισσότερες από τις ρυθμίσεις του 
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προηγούμενου , διαιρεί  όμως  την  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ανάλογα με το 

περιεχόμενο της δημοσιευτέας πράξης σε τρία μέρη, αντί για τέσσερα που έκανε το 

προηγούμενο διάταγμα, και ένα ξεχωριστό «Παράρτημα». Η αλλαγή αυτή ήταν 

επιβεβλημένη επειδή  με τις προηγούμενες ρυθμίσεις, του 1882, είχε δημιουργηθεί 

σύγχυση.  

    Το πρώτο  άρθρο του νέου διατάγματος  περιγράφει λεπτομερώς τη διάκριση σε 

τρία μέρη ανάλογα με το περιεχόμενο της δημοσιευόμενης ύλης. 

 

                         ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

[σύμφωνα με το ν. ΑΝΔ΄ της 20ης Αυγούστου 1882 (ΦΕΚ 81/1882) και το βασιλικό   διάταγμα της 29  

Δεκεμβρίου 1884 (ΦΕΚ 506/31 Δεκεμβρίου 1884)] 

ΜΕΡΟΣ  Α΄  Τμήμα α΄ Νόμοι 

Τμήμα β΄ Διατάγματα: α. Εκτελεστικά διατάξεων του 
συντάγματος  β. Εκτελεστικά νόμων και γ. Τα 
κανονιστικά, προς τους εσωτερικούς κανονισμούς 
των υπηρεσιών  

ΜΕΡΟΣ Β΄ Υπουργείον 

Εξωτερικών  

Βασιλικά Διατάγματα  

Υπουργικαί Πράξεις  

Υπουργείον 

Δικαιοσύνης 

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

Υπουργείον 

Εσωτερικών  

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

Υπουργείον 

Εκκλησιαστικών 

και Παιδείας  

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

 Υπουργείον 

Οικονομικών  

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

Υπουργείον Βασιλικά Διατάγματα 
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Στρατιωτικών  Υπουργικαί Πράξεις 

Υπουργείον 

Ναυτικών  

Βασιλικά Διατάγματα 

Υπουργικαί Πράξεις 

ΜΕΡΟΣ Γ΄ Περιλαμβάνει πράξεις και δηλοποιήσεις των δημοσίων αρχών 

 

Σε ξεχωριστό Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εκδίδονται αι 

«Πολιτικαί και ποινικαί αποφάσεις του Αρείου Πάγου κεχωρισμένως».  

   Το άρθρο 2 του διατάγματος  καθορίζει επίσης «τα τρία μέρη της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως φέρουσιν ίδιον αύξοντα αριθμό φύλλου και  ιδίαν έκαστον αυτών 

αρίθμησιν σελίδων». Το άρθρο αυτό με τη ρύθμιση την οποία επιφέρει ουσιαστικά 

προαναγγέλλει την μελλοντική διάκριση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σε 

απολύτως ξεχωριστά τεύχη.  

   Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τρίτο άρθρο το οποίο ανάμεσα στα άλλα καθορίζει 

πως στο τέλος κάθε έτους θα δημοσιεύεται «ίδιος πίναξ των περιεχομένων εν εκάστω 

μέρει χρονολογικός και καθ’ ύλην». Τα υπόλοιπα άρθρα αποτελούν επανάληψη των 

ρυθμίσεων του διατάγματος του 1882.  

1885 Λίγο  αργότερα, όταν ο Θεόδωρος Δηλιγιάννης  έχει πλέον διαδεχτεί στο 

πρωθυπουργικό αξίωμα τον Χαρίλαο Τρικούπη, δημοσιεύεται ένας νέος νόμος ο 

ΑΣΝΔ΄ «περί μεταρρυθμίσεως του ΑΝΔ΄  νόμου περί καταχωρίσεως διαταγμάτων εν τη 

Εφημερίδι της Κυβερνήσεως».    Με  το άρθρο 1 καθορίζεται ότι «δεν θέλει 

δημοσιεύεσθαι του λοιπού  εν τη Εφημερίδι της Κυβερνήσεως όλον και πλήρες 

κείμενον, αλλά θέλει δημοσιεύεσθαι λεπτομερής περίληψης του περιεχομένου» των 

διαταγμάτων που αφορούν διορισμούς, προαγωγές, παύσεις και μεταθέσεις δημοσίων 

υπαλλήλων. Η δημοσίευση θα περιλαμβάνει: α) το όνομα της αρχής που εξέδωσε το 

έγγραφο και την ονομασία του τόπου που αυτό υπογράφτηκε, β) την ημερομηνία 
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υπογραφής της πράξης, γ) τον αριθμό της πράξης, δ) το όνομα του προσώπου που 

αφορά η πράξη, ε) την θέση διορισμού ή προβιβασμού ή μετάθεσης ή παύσης, στ) 

οποιοδήποτε άλλο προσδιορισμό περιείχε το βασιλικό διάταγμα ή την υπουργική 

πράξη  για το μισθό, το επιμίσθιο ή την αποζημίωση και για  ο,τιδήποτε άλλο.     

   Με το άρθρο 2 του νόμου καθορίζονται τα παρακάτω: 

«τα περί απονομής χαρίτων Β. Διατάγματα και τα δημόσια έγγραφα τα εν τω άρθρω 4  

του αυτού νόμου [ΑΝΔ΄] μνημονευόμενα [«άπασαι αι πράξεις ή οιουδήποτε είδους 

δηλοποιήσεις των δημοσίων Αρχών αι χρήζουσαι δια το τύπου δημοσιεύσεως, δυνάμει 

διατάξεως νόμων και Β. διαταγμάτων»] θέλουσι δημοσιεύεσθαι εν παραρτήματι του 

φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, κατά τα δια Β. διατάγματος 

κανονισθησόμενα». 

   Το εκτελεστικό του νόμου διάταγμα αποτελούμενο από 16  άρθρα δημοσιεύτηκε 

στο φύλλο 109, μέρος Α΄ της 31 Αυγούστου 1885. Το διάταγμα αυτό προέβλεπε τα 

ακόλουθα : 

   Με το άρθρο 1 επαναβεβαιώνονται τα όσα οι προηγούμενοι νόμοι καθόριζαν για το 

σχήμα και το μέγεθος της, ενώ με το άρθρο 2 «τα κατά την διάρκειαν του έτους 

εκδιδόμενα φύλλα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, αποτελούντα ίδιον τεύχος, 

φέρουσιν επί εκάστης σελίδος αριθμόν συνεχή αύξοντα, αν δε ταύτα αποτελώσι πλείονα 

τεύχη, έκαστον των τευχών τούτων φέρει  ιδίαν σελιδογράφησιν».  

   Με το άρθρο 3 καθορίζεται πως κάθε φύλλο ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

σελίδων του φέρει δικό του αύξοντα αριθμό.  

    Τα άρθρα 4, 5 και 6 του νέου διατάγματος  περιγράφουν  λεπτομερώς τη διάκριση 

σε δύο  μέρη ανάλογα με το περιεχόμενο της δημοσιευόμενης ύλης. 

   Σύμφωνα  με το άρθρο 4 η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως διαιρείται εις δύο μέρη, ων 

το πρώτον, εκδιδόμενον πάντοτε εις ίδιον και κεχωρισμένον φύλλον, διαιρείται εις 
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τέσσερα τμήματα. Των τμημάτων τούτων το πρώτον υπό τον τίτλον «Τμήμα 

Νομοθετικόν»  περιλαμβάνει τα κείμενα των νόμων. Το δεύτερον υπό τον τίτλον 

«Τμήμα Νομοτελεστικόν» τα κείμενα των  Β. διαταγμάτων, των εκδιδομένων είτε 

δυνάμει συνταγματικών διατάξεων, είτε προς εκτέλεσιν νόμων. Το τρίτον   υπό τον 

τίτλον «Τμήμα Κανονιστικόν»  τους κανονισμούς των υπηρεσιών των διαφόρων 

κλάδων διοικήσεως, είτε υπό τον τύπον Β. διατάγματος, είτε υπό τον τύπον Υπουργικής 

πράξεως εκδιδομένους και το τέταρτον τμήμα υπό τον τίτλον «Αγγελίαι αφορώσαι την 

δημοσίαν υπηρεσία»  περιλαμβάνει τα κείμενα των Β. διαταγμάτων περί απονομής 

παρασήμων και περίληψιν –ιδίαν κατά Υπουργείον-των Β. διαταγμάτων και των 

Υπουργικών πράξεων, των μνημονευομένων εν τω άρθρω 1 του από 26 Ιουλίου 1885 

ΑΣΝΔ΄ νόμου». 

   Με το άρθρον 6 «και το δεύτερον μέρος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εκδίδοται 

επίσης εις ίδιον φύλλον υπό τον τίτλον «Παράρτημα της εφημερίδος» της Κυβερνήσεως. 

Και το μέρος δε τούτο υποδιαιρείται εις τρία τμήματα, ων το πρώτον υπό την επιγραφήν 

«Απονομή Βασιλικών  χαρίτων» περιλαμβάνει τα κείμενα των Βασιλικών διαταγμάτων 

περί απονομής Βασιλικών χαρίτων. Το  δεύτερον υπό την επιγραφήν «Πράξεις 

δημοσίων αρχών δημοσιευτέαι κατά τους νόμους»  τα κείμενα των εν τω άρθρω 4 του 

από 31 Μαΐου 1882 ΑΝΔ΄  νόμου μνημονευομένων πράξεων ή δηλοποιήσεων και των 

προσαρτημένων εις ταύτας πινάκων, καταστάσεων, λογαριασμών ή εκθέσεων και το 

τρίτον τα κείμενα των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου [το 

τελευταίον εκδίδεται άπαξ του μηνός]». 

                         ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

[σύμφωνα με το ν. ΑΣΝΔ΄ της 26 Ιουλίου 1885 (ΦΕΚ 89/5 Αυγούστου 1885) και το βασιλικό   

διάταγμα της 29ης Αυγούστου  1885 (ΦΕΚ 109/31  Αυγούστου  1885)] 

 Τμήμα 
Νομοθετικόν  

Περιλαμβάνει τα κείμενα των νόμων  

Τμήμα Περιλαμβάνει τα κείμενα των Βασιλικών  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Νομοτελεστικόν  Διαταγμάτων τα οποία «εκδίδονται είτε 
δυνάμει συνταγματικών διατάξεων είτε προς  
εκτέλεσιν νόμων» 

Τμήμα 
Κανονιστικόν  

Περιλαμβάνει τους κανονισμούς των 
υπηρεσιών της διοικήσεως που 
δημοσιεύονται είτε ως βασιλικά διατάγματα, 
είτε ως υπουργικές  πράξεις  

Αγγελίαι 
αφορώσαι την 
δημοσίαν 
υπηρεσίαν  

Περιλαμβάνει τα κείμενα των βασιλικών 
διαταγμάτων περί απονομής παρασήμων και 
περίληψη κατά υπουργείο των ΒΔ και των 
υπουργικών πράξεων που μνημονεύονται «εν 
τω άρθρω 1 του από 26 Ιουλίου 1885 ΑΣΝΔ΄ 
νόμου» 

 
 
 
ΜΕΡΟΣ Β΄ «εις 
ίδιον φύλλον» με 
τίτλο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΗΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ 
ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

Τμήμα Α΄ Φέρει τον τίτλο «Απονομή Βασιλικών  
χαρίτων» και περιλαμβάνει τα κείμενα των 
βασιλικών διαταγμάτων περί απονομής 
βασιλικών χαρίτων 

Τμήμα Β΄ Φέρει τον τίτλο «πράξεις δημοσίων αρχών 
δημοσιευτέαι κατά τους νόμους» και   τα 
κείμενα των «εν τω άρθρω 4 του από 31 
Μαΐου 1882 ΑΝΔ΄  νόμου μνημονευομένων 
πράξεων ή δηλοποιήσεων και των 
προσαρτημένων εις ταύτας πινάκων, 
καταστάσεων, λογαριασμών ή εκθέσεων» 

Τμήμα Γ΄ Δημοσιεύονται τα κείμενα των πολιτικών και 
ποινικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου [το 
τελευταίον εκδίδεται άπαξ του μηνός] 

 

   Σε εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων από το φύλλο της 2ας Σεπτεμβρίου 1885 αρχίζει 

εκ νέου η αρίθμηση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από τον αριθμό 1. 

Τα υπόλοιπα άρθρα  μέχρι και το 14 αναφέρονται στην εκτύπωση και τη διαχείριση 

της Εφημερίδας , το άρθρο 15 στην έκδοση των αποφάσεων του Αρείου Πάγου, ενώ 

το ακροτελεύτιο άρθρο 16 σημειώνει πως «αι διατάξεις του από 29 Δεκεμβρίου 1884 

Β. διατάγματος διατηρούνται εν ισχύι , εφ’ όσον δεν τροποποιήθησαν δια του 

παρόντος». 

1892 Με το διάταγμα όμως της 30 Δεκεμβρίου 1892  με πρωτοβουλία του 

πρωθυπουργού και υπουργού των Οικονομικών  Χαριλάου Τρικούπη θεσμοθετείται 

ένα νέο, απόλυτα διακεκριμένο τεύχος. Πιο συγκεκριμένα στο μοναδικό του άρθρο το 

διάταγμα ορίζει «η δημοσίευσις του εν τω άρθρω 4 του ημετέρου διατάγματος της 29  
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Αυγούστου 1885 μνημονευομένου τετάρτου τμήματος του Α΄ μέρους της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως υπό τον τίτλον «Αγγελίαι αφορώσαι την δημοσίαν υπηρεσίαν» γίνεται 

από της πρώτης Ιανουαρίου 1893 εν αυτοτελεί τεύχει υπό την επιγραφήν Τεύχος Βον 

Μέρους Αου φέροντι ίδιον αύξοντα αριθμόν φύλλων και σελίδων».  

1893   Τους πρώτους μήνες του 1893   δημοσιεύεται ο ν. ΒΡΞϛ΄ της 16  Φεβρουαρίου 

1893  ο οποίος ρυθμίζει τα της λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου στον πρώτο 

του όμως άρθρο ο νομοθέτης μεταφέρει το Τυπογραφείο και την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως  στην δικαιοδοσία «του υπουργείου των Οικονομικών καταργουμένης 

της θέσεως ενός υπουργικού γραμματέως α΄τάξεως παρά τω Υπουργείω των 

Εσωτερικών και της εις το αυτό Υπουργείον υπαγομένης θέσεως του βοηθού του 

διευθυντού της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως». Με το άρθρο 12 ο νομοθέτης 

καθορίζει στις 18 δραχμές την ετήσια συνδρομή του σώματος της Εφημερίδος 

(Μέρος Πρώτον και Παράρτημα), ενώ με το άρθρο 13 καθορίζεται ότι την άδεια «της 

δημοσιεύσεως της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δίδοται τω Διευθυντή εκάστοτε παρά 

του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου είτε απ’ ευθείας, είτε δια τινος των 

υπαλλήλων του Υπουργείου  όπερ διευθύνει». 

 Πριν εκπνεύσει το 1893, την 28 Δεκεμβρίου 1893, ο Τρικούπης προχωρεί στην 

έκδοση ενός νέου  διατάγματος το οποίο επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα τεύχη της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Πιο συγκεκριμένα με το μοναδικό του άρθρο 

προβλέπει «Από της 1ης Ιανουαρίου 1894 καταργείται η κατά το από 29 Αυγούστου 

1885 ημέτερον διάταγμα εις δύο μέρη διάκρισις της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 

έκαστον δε των κατά το αυτό διάταγμα τεσσάρων τμημάτων αποτελεί ίδιον τεύχος 

[Πρώτον, Δεύτερον, Τρίτον, Τέταρτον], το δε παράρτημα υποδιαιρείται εις έξ τεύχη 

έχοντα έκαστον ίδιον αύξοντα  αριθμόν φύλλων και σελίδων».    
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Το Α΄ τεύχος του παραρτήματος περιλαμβάνει « Βασιλικά διατάγματα περί απονομής 

χαρίτων, παντοίας δικαστικάς πράξεις, υποχρεωτικώς εκ του νόμου δημοσιευτέας, οίον 

αιτήσεις, αγωγάς, αποφάσεις δικαστηρίων ή δικαστικών προσώπων, κατασχετήρια, 

κλητήρια επικρίματα κλπ. έτι δε άλλας πράξεις εξωδίκους, ων η δημοσίευσις ωσαύτως 

επιβάλλεται εκ των νόμων, οίον αναγγελίας δανειστών επισπευδόντων, καταλόγους των 

εχόντων προσόντα ενόρκου κλπ.  

   Το Β΄ τεύχος περιλαμβάνει  τας δημοσιευτέας Υπουργικάς  εγκυκλίους και τας ειδικάς 

των Υπουργείων διαταγάς, προσκλήσεις, γνωστοποιήσεις, δηλοποιήσεις, αποφάσεις ή 

πράξεις δημοσίων αρχών, αφορώσας εις την εκτέλεσιν ή παράβασιν φορολογικών ή 

περί εθνικών κτημάτων ή πραγμάτων και περί ναυαγίων ή ναυαγαιρέσεων νόμων.  

   Το Γ΄τεύχος περιλαμβάνει τας διακηρύξεις δημοπρασιών εν γένει και τα  

προγράμματα πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων  κτημάτων οφειλετών του 

δημοσίου.  

   Το Δ΄  τεύχος περιλαμβάνει καταστάσεις αφορώσας εις δημόσια έσοδα ή έξοδα και 

εις την εμπορικήν ή ταχυδρομικήν κίνησιν, κληρώσεις δανείων ή λαχείων, πρωτόκολλα 

καταστροφής εφθαρμένων κερμάτων τραπεζικών γραμματίων, μηνιαίας καταστάσεις ή 

ετήσιους ισολογισμούς τραπεζών, εταιριών, συλλόγων ή αγαθοεργών καταστημάτων μη 

δημοτικών, δελτία μετεωρολογικά, θνησιμότητος κλπ., εκθέσεις προξένων ή άλλων 

αρχών, στατιστικόν εχούσας χαρακτήρα  και παν  δημοσίευμα σχέσιν έχον προς την 

στατιστικήν. 

   Το  Ε΄  τεύχος περιλαμβάνει δημοτικούς και κοινοτικούς προϋπολογισμούς και 

απολογισμούς και το  τελευταίον τεύχος τας αποφάσεις του Αρείου Πάγου». 
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                         ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

[σύμφωνα με το ν. ΑΣΝΔ΄ της 26 Ιουλίου 1885 (ΦΕΚ 89/5 Αυγούστου 1885) και το βασιλικό   

διάταγμα της 28 Δεκεμβρίου  1893 (ΦΕΚ 241 Α΄/29 Δεκεμβρίου 1893) 

ΤΕΥΧΟΣ Α΄ Τμήμα 
Νομοθετικόν  

Περιλαμβάνει τα κείμενα των νόμων  

ΤΕΥΧΟΣ Β΄ Τμήμα 
Νομοτελεστικόν  

Περιλαμβάνει τα κείμενα των βασιλικών  
διαταγμάτων τα οποία «εκδίδονται είτε δυνάμει 
συνταγματικών διατάξεων είτε προς  εκτέλεσιν 
νόμων» 

ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ Τμήμα 
Κανονιστικόν  

Περιλαμβάνει τους κανονισμούς των υπηρεσιών 
της διοικήσεως που δημοσιεύονται είτε ως 
βασιλικά διατάγματα, είτε ως υπουργικές  
πράξεις  

ΤΕΥΧΟΣ Δ΄ Αγγελίαι 
αφορώσαι την 
δημοσίαν 
υπηρεσίαν  

Περιλαμβάνει τα κείμενα των βασιλικών 
διαταγμάτων περί απονομής παρασήμων και 
περίληψη κατά υπουργείο των ΒΔ και των 
υπουργικών πράξεων που μνημονεύονται «εν τω 
άρθρω 1 του από 26 Ιουλίου 1885 ΑΣΝΔ΄ 
νόμου» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

α΄ τεύχος  Περιλαμβάνει «Βασιλικά διατάγματα περί 
απονομής χαρίτων, παντοίας δικαστικάς πράξεις, 
υποχρεωτικώς εκ του νόμου δημοσιευτέας, οίον 
αιτήσεις, αγωγάς, αποφάσεις δικαστηρίων ή 
δικαστικών προσώπων, κατασχετήρια, κλητήρια 
επικρίματα κλπ. έτι δε άλλας πράξεις εξωδίκους, 
ων η δημοσίευσις ωσαύτως επιβάλλεται εκ των 
νόμων, οίον αναγγελίας δανειστών 
επισπευδόντων, καταλόγους των εχόντων 
προσόντα ενόρκου κλπ».  
 

β΄ τεύχος Περιλαμβάνει  «τας δημοσιευτέας Υπουργικάς  
εγκυκλίους και τας ειδικάς των Υπουργείων 
διαταγάς, προσκλήσεις, γνωστοποιήσεις, 
δηλοποιήσεις, αποφάσεις ή πράξεις δημοσίων 
αρχών, αφορώσας εις την εκτέλεσιν ή παράβασιν 
φορολογικών ή περί εθνικών κτημάτων ή 
πραγμάτων και περί ναυαγίων ή ναυαγαιρέσεων 
νόμων».  
 

γ΄ τεύχος Περιλαμβάνει «τας διακηρύξεις δημοπρασιών εν 
γένει και τα  προγράμματα πλειστηριασμού 
κινητών και ακινήτων  κτημάτων οφειλετών του 
δημοσίου».  
 

δ΄ τεύχος Περιλαμβάνει καταστάσεις «αφορώσας εις 
δημόσια έσοδα ή έξοδα και εις την εμπορικήν ή 
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ταχυδρομικήν κίνησιν, κληρώσεις δανείων ή 
λαχείων, πρωτόκολλα καταστροφής εφθαρμένων 
κερμάτων τραπεζικών γραμματίων, μηνιαίας 
καταστάσεις ή ετήσιους ισολογισμούς τραπεζών, 
εταιριών, συλλόγων ή αγαθοεργών 
καταστημάτων μη δημοτικών, δελτία 
μετεωρολογικά, θνησιμότητος κλπ., εκθέσεις 
προξένων ή άλλων αρχών, στατιστικόν εχούσας 
χαρακτήρα  και παν  δημοσίευμα σχέσιν έχον 
προς την στατιστικήν». 
 

ε΄ τεύχος Περιλαμβάνει δημοτικούς και κοινοτικούς 
προϋπολογισμούς και απολογισμούς. 

στ΄ τεύχος Περιλαμβάνει « τας αποφάσεις του Αρείου 
Πάγου». 

 

1895  Δύο μόλις χρόνια μετά νέο διάταγμα του Θ. Δηλιγιάννη αυτή την φορά της 31 

Δεκεμβρίου 1895  επιφέρει και νέες αλλαγές στα τεύχη και στον τρόπο δημοσίευσης. 

Πιο συγκεκριμένα  το διάταγμα « Περί τροποποιήσεως του από 28 Δεκεμβρίου 1893 

Β.Δ. περί διαιρέσεως εις τεύχη της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και του παρατήματος 

αυτής» ορίζει ότι, «από της 1 Ιανουαρίου 1896  ο αριθμός των τευχών της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως από τεσσάρων περιορίζεται εις τρία. Τούτων δε το μεν Α΄ τεύχος 

περιλαμβάνει τους νόμους και τα Β. διατάγματα, τα τε κατ’ εντολήν της νομοθετικής 

εξουσίας  και τα προς εκτέλεσιν των νόμων εκδιδόμενα,  το δε Β΄  συλλήβδην την ύλην, 

ήτις μέχρι τούδε, κατά το διάταγμα της 28 Δεκεμβρίου 1893, κατενέμετο εις τα τεύχη Β ΄ 

και  Γ΄, και το τεύχος Γ΄ περιλαμβάνει την ύλην του κατά τα μέχρι τούδε ισχύοντα  Δ΄ 

τεύχους.  

   Το Δ΄ τεύχος του παραρτήματος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως υποδιαιρείται εις 

δύο τμήματα, ων το μεν πρώτον περιλαμβάνει ην και νυν ύλην, πλην των εν τω Β. 

διατάγματι της 28 Δεκεμβρίου 1893 αναφερομένων προξενικών εκθέσεων, το δε 

δεύτερον αποκλειστικώς τας εκθέσεις ταύτας. Εκάτερον δε των τμημάτων τούτων  φέρει 

ίδιον αύξοντα αριθμόν φύλλων και σελίδων. 
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   Το Ε΄  τεύχος του παρατήματος της Εφημερίδος της  Κυβερνήσεως υποδιαιρείται εις  

δύο τμήματα, ων το πρώτον περιλαμβάνει τους προϋπολογισμούς των δήμων, το δε 

δεύτερον τους απολογισμούς αυτών. Εκάτερον δε των τμημάτων τούτων φέρει ίδιον 

αύξοντα αριθμόν φύλλων και σελίδων». 

 

 

 

                         ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

[σύμφωνα με το ν. ΑΣΝΔ΄ της 26 Ιουλίου 1885 (ΦΕΚ 89/5 Αυγούστου 1885) και το βασιλικό   

διάταγμα της 31  Δεκεμβρίου  1895 (ΦΕΚ 165 Β΄/31 Δεκεμβρίου 1895) 

 

ΤΕΥΧΟΣ Α΄ 

α. Περιλαμβάνει τα κείμενα των νόμων  

β. Περιλαμβάνει τα βασιλικά διατάγματα «τα τε κατ’ εντολήν της 
νομοθετικής εξουσίας και τα προς εκτέλεσιν των νόμων 
εκδιδόμενα».  

 

ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 

α. Περιλαμβάνει τα κείμενα των Βασιλικών  Διαταγμάτων τα 
οποία «εκδίδονται είτε δυνάμει συνταγματικών διατάξεων».   
β. Περιλαμβάνει τους κανονισμούς των υπηρεσιών της διοικήσεως 
που δημοσιεύονται είτε ως Βασιλικά Διατάγματα, είτε ως 
υπουργικές  πράξεις  

 

ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ 

Περιλαμβάνει τα κείμενα των Βασιλικών Διαταγμάτων περί 
απονομής παρασήμων και περίληψη κατά υπουργείο των ΒΔ και 
των υπουργικών πράξεων που μνημονεύονται «εν τω άρθρω 1 του 
από 26 Ιουλίου 1885 ΑΣΝΔ΄ νόμου».  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

α΄ τεύχος  Περιλαμβάνει «Βασιλικά διατάγματα περί 
απονομής χαρίτων, παντοίας δικαστικάς πράξεις, 
υποχρεωτικώς εκ του νόμου δημοσιευτέας, οίον 
αιτήσεις, αγωγάς, αποφάσεις δικαστηρίων ή 
δικαστικών προσώπων, κατασχετήρια, κλητήρια 
επικρίματα κλπ. έτι δε άλλας πράξεις εξωδίκους, 
ων η δημοσίευσις ωσαύτως επιβάλλεται εκ των 
νόμων, οίον αναγγελίας δανειστών 
επισπευδόντων, καταλόγους των εχόντων 
προσόντα ενόρκου κλπ».  
 

β΄ τεύχος Περιλαμβάνει  «τας δημοσιευτέας Υπουργικάς  
εγκυκλίους και τας ειδικάς των Υπουργείων 
διαταγάς, προσκλήσεις, γνωστοποιήσεις, 
δηλοποιήσεις, αποφάσεις ή πράξεις δημοσίων 
αρχών, αφορώσας εις την εκτέλεσιν ή παράβασιν 
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φορολογικών ή περί εθνικών κτημάτων ή 
πραγμάτων και περί ναυαγίων ή ναυαγαιρέσεων 
νόμων».  
 

γ΄ τεύχος Περιλαμβάνει «τας διακηρύξεις δημοπρασιών εν 
γένει και τα  προγράμματα πλειστηριασμού 
κινητών και ακινήτων  κτημάτων οφειλετών του 
δημοσίου».  
 

δ΄ τεύχος α΄ 
τμήμα 
με ίδιον 
αύξοντα 
αριθμόν 
φύλλων 
και 
σελίδων  

Περιλαμβάνει καταστάσεις 
«αφορώσας εις δημόσια έσοδα ή 
έξοδα και εις την εμπορικήν ή 
ταχυδρομικήν κίνησιν, κληρώσεις 
δανείων ή λαχείων, πρωτόκολλα 
καταστροφής εφθαρμένων κερμάτων 
τραπεζικών γραμματίων, μηνιαίας 
καταστάσεις ή ετήσιους ισολογισμούς 
τραπεζών, εταιριών, συλλόγων ή 
αγαθοεργών καταστημάτων μη 
δημοτικών, δελτία μετεωρολογικά, 
θνησιμότητος και άλλα, τέλος,  παν  
δημοσίευμα σχέσιν έχον προς την 
στατιστικήν». 

β΄ 
τμήμα 
τμήμα 
με ίδιον 
αύξοντα 
αριθμόν 
φύλλων 
και 
σελίδων 

Περιλαμβάνει προξενικές εκθέσεις 
που έχουν  στατιστικό χαρακτήρα 

ε΄ τεύχος α΄ τμήμα 
με ίδιον αύξοντα αριθμόν 
φύλλων και σελίδων 

Περιλαμβάνει 
δημοτικούς 
προϋπολογισμούς  

β΄ τμήμα 
με ίδιον αύξοντα αριθμόν 
φύλλων και σελίδων 

Περιλαμβάνει 
δημοτικούς 
απολογισμούς 

στ΄ τεύχος Περιλαμβάνει « τας αποφάσεις του Αρείου 
Πάγου». 

 

1904  Νέα μεταβολή σημειώθηκε μια δεκαετία   αργότερα, επί πρωθυπουργίας 

Γεωργίου Θεοτόκη, όταν με το βασιλικό διάταγμα της 17 Ιανουαρίου 1904 «περί 

ελαττώσεως του αριθμού των τευχών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως»,  «ο αριθμός 

των τευχών της Εφημερίδος  της Κυβερνήσεως από τριών περιορίζεται εις δύο. Εις το 
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Α΄  τούτων θέλει του λοιπού  περιλαμβάνεσθαι  πάσα  η ύλη, ήτις κατά το διάταγμα της 

31 Δεκεμβρίου 1895 κατενέμετο μέχρι τούδε εις το Α΄ και Β΄ τεύχος, συλλήβδην, το δε 

Γ΄  τεύχος λαμβάνει τάξιν τεύχους Β΄».  

 

                         ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

[σύμφωνα με το ν. ΑΣΝΔ΄ της 26 Ιουλίου 1885 (ΦΕΚ 89/5 Αυγούστου 1885) και το βασιλικό   

διάταγμα της 17 Ιανουαρίου  (ΦΕΚ 10 Α΄/ 18 Ιανουαρίου 1904) 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Α΄ 

 

 

Περιλαμβάνει:  
α. Τα κείμενα των νόμων  
β. Τα βασιλικά διατάγματα «τα τε κατ’ εντολήν της νομοθετικής 
εξουσίας και τα προς εκτέλεσιν των νόμων εκδιδόμενα».  
γ. Τα κείμενα των Βασιλικών  Διαταγμάτων τα οποία «εκδίδονται 
είτε δυνάμει συνταγματικών διατάξεων».   
δ. Τους κανονισμούς των υπηρεσιών της διοικήσεως που 
δημοσιεύονται είτε ως Βασιλικά Διατάγματα, είτε ως υπουργικές  
πράξεις.  

 

ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 

Περιλαμβάνει τα κείμενα των βασιλικών διαταγμάτων περί 
απονομής παρασήμων και περίληψη κατά υπουργείο των ΒΔ και 
των υπουργικών πράξεων που μνημονεύονται «εν τω άρθρω 1 του 
από 26 Ιουλίου 1885 ΑΣΝΔ΄ νόμου».  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

α΄ τεύχος  Περιλαμβάνει «Βασιλικά διατάγματα περί 
απονομής χαρίτων, παντοίας δικαστικάς πράξεις, 
υποχρεωτικώς εκ του νόμου δημοσιευτέας, οίον 
αιτήσεις, αγωγάς, αποφάσεις δικαστηρίων ή 
δικαστικών προσώπων, κατασχετήρια, κλητήρια 
επικρίματα κλπ. έτι δε άλλας πράξεις εξωδίκους, 
ων η δημοσίευσις ωσαύτως επιβάλλεται εκ των 
νόμων, οίον αναγγελίας δανειστών 
επισπευδόντων, καταλόγους των εχόντων 
προσόντα ενόρκου κλπ».  
 

β΄ τεύχος Περιλαμβάνει  «τας δημοσιευτέας Υπουργικάς  
εγκυκλίους και τας ειδικάς των Υπουργείων 
διαταγάς, προσκλήσεις, γνωστοποιήσεις, 
δηλοποιήσεις, αποφάσεις ή πράξεις δημοσίων 
αρχών, αφορώσας εις την εκτέλεσιν ή παράβασιν 
φορολογικών ή περί εθνικών κτημάτων ή 
πραγμάτων και περί ναυαγίων ή ναυαγαιρέσεων 
νόμων».  
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γ΄ τεύχος Περιλαμβάνει «τας διακηρύξεις δημοπρασιών εν 
γένει και τα  προγράμματα πλειστηριασμού 
κινητών και ακινήτων  κτημάτων οφειλετών του 
δημοσίου».  
 

δ΄ τεύχος α΄ 
τμήμα 
με ίδιον 
αύξοντα 
αριθμόν 
φύλλων 
και 
σελίδων  

Περιλαμβάνει καταστάσεις 
«αφορώσας εις δημόσια έσοδα ή 
έξοδα και εις την εμπορικήν ή 
ταχυδρομικήν κίνησιν, κληρώσεις 
δανείων ή λαχείων, πρωτόκολλα 
καταστροφής εφθαρμένων κερμάτων 
τραπεζικών γραμματίων, μηνιαίας 
καταστάσεις ή ετήσιους ισολογισμούς 
τραπεζών, εταιριών, συλλόγων ή 
αγαθοεργών καταστημάτων μη 
δημοτικών, δελτία μετεωρολογικά, 
θνησιμότητος και άλλα, τέλος,  παν  
δημοσίευμα σχέσιν έχον προς την 
στατιστικήν». 

β΄ 
τμήμα 
τμήμα 
με ίδιον 
αύξοντα 
αριθμόν 
φύλλων 
και 
σελίδων 

Περιλαμβάνει προξενικές εκθέσεις 
που έχουν  στατιστικό χαρακτήρα 

ε΄ τεύχος α΄ τμήμα 
με ίδιον αύξοντα αριθμόν 
φύλλων και σελίδων 

Περιλαμβάνει 
δημοτικούς 
προϋπολογισμούς  

β΄ τμήμα τμήμα 
με ίδιον αύξοντα αριθμόν 
φύλλων και σελίδων 

Περιλαμβάνει 
δημοτικούς 
απολογισμούς 

στ΄ τεύχος Περιλαμβάνει « τας αποφάσεις του Αρείου 
Πάγου». 

 
 

1909   Επειδή η δημοσιευόμενη ύλη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είχε ιδιαίτερα 

αυξηθεί  και επειδή ο όγκος των εργασιών του Εθνικού Τυπογραφείου είχε 

πολλαπλασιαστεί, κρίθηκε αναγκαίο να ληφθούν μέτρα περιορισμού της 

δημοσιευτέας ύλης με  παράλληλο στόχο την «επίτευξιν σπουδαίας οικονομίας εις 

εργασίαν, χάρτην και άλλα υλικά». Έτσι, η κυβέρνηση Κυριακούλη Μαυρομιχάλη 

προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση  με το νόμο ΓΤΠΖ΄(3387)  της 22 Οκτωβρίου  
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1909 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των νόμων περί της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως, του Εθνικού Τυπογραφείου και του Εθνικού Σφραγιστηρίου», αλλά  και 

το Β. διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου 1909 «Περί περιληπτικής δημοσιεύσεως δια της 

εφημερίδος της Κυβερνήσεως Β. διαταγμάτων και Υπουργικών ή άλλων πράξεων».  

   Ο νόμος  ΓΤΠΖ΄  επεκτείνει τη θεματική των διαταγμάτων και των υπουργικών 

πράξεων των οποίων εκδίδεται λεπτομερής περίληψη. Από τα επτά συνολικά άρθρα 

του τα δύο πρώτα αναφέρονται αποκλειστικά στην νέα διάρθρωση της ύλης της 

Εφημερίδος. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο του άρθρο ορίζει τα ακόλουθα για τη 

δημοσίευση σε περίληψη:  

  «α. των Β. διαταγμάτων περί διορισμών, προβιβασμών, παύσεων και μεταθέσεων και 

εν γένει προσωπικών Β. διαταγμάτων και Υπουργικών πράξεων περί αξιωματικών του 

κατά γην και κατά θάλασσαν στρατού και εν  γένει παντός στρατιωτικού ή ναυτικού.  

  β. των περί απονομής παρασήμων, χαρίτων, συντάξεων, μισθών, των περί 

αποκαταστάσεως  εις πολιτικά κλπ. δικαιώματα και χορηγήσεως παντός είδους αδειών, 

Β. διαταγμάτων και εν γένει των προσωπικών ή ειδικών Β. διαταγμάτων, Υπουργικών 

και άλλων πράξεων, των δημοσιευομένων άχρι τούδε  δια [του δευτέρου τεύχους] της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως [και του Παραρτήματος αυτής]».  

  γ. των κατά το άρθρον 11 του νόμου ΑϡϞΘ΄(1999) της 29 Φεβρουαρίου 1892 ή κατ’ 

άλλους νόμους δημοσιευτέων δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως αποφάσεων 

διοικητικών αρχών ή και των τακτικών δικαστηρίων.  

  δ. των κατά το άρθρον 90 του νόμου ΦϞΒ΄(592) της 19 Μαΐου 1860 περί της 

στρατιωτικής ποινικής νομοθεσίας δημοσιευομένων κλητηρίων επικριμάτων, 

επιτρεπομένης άμα της εις εν και το αυτό κλητήριον περιλήψεως πλειόνων 

κατηγορουμένων.   
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  ε. των περί δημοπρασιών κατασκευής, επισκευής, εκμισθώσεως κλπ. δημοσίων, 

λιμενικών, δημοτικών, εκκλησιαστικών, μοναστηριακών και κοινοτικών έργων ή 

κτημάτων διακηρύξεων. Αι περιλήψεις των διακηρύξεων τούτων δέον να 

διαλαμβάνωσι μόνον το αντικείμενον της δημοπρασίας, τον τόπον και τον χρόνον της 

διενέργειας αυτής, τον μέγιστον ή τον ελάχιστον όρον της προσφοράς και παραπομπήν 

εις τους όρους της διακηρύξεως. Αι διακηρύξεις αύται εκτίθενται εν πρωτοτύπω εν τω 

γραφείω του αρμοδίου Νομάρχου και Δημάρχου , καθώς και της εκδούσης αυτάς 

αρχής, εάν τυγχάνη άλλη παρά τον Νομάρχην και Δήμαρχον , προς γνώσιν των 

ενδιαφερομένων.   

 στ. των ισολογισμών και απολογισμών της Ζαππείου Επιτροπής, των δηλοποιήσεων 

και διακηρύξεων αυτής περί μισθώσεως των Ζαππείων κτημάτων και περί ανεγέρσεων 

κτιρίων αυτής κτλ. , θεωρουμένης δημοσίας της υπηρεσίας της Επιτροπής ταύτης».  

Στο δεύτερο άρθρο του νόμου ο νομοθέτης προχωρεί σε κατ’ εξαίρεση δημοσίευση 

ολόκληρου του κειμένου του διατάγματος:  

  «α. των εν εδαφίοις α΄ και β΄ του προηγουμένου άρθρου αναφερομένων Β. 

διαταγμάτων και πράξεων, όταν ρητώς εν αυτοίς ώρισται τούτο,  

  β. των εν εδαφίοις γ΄, δ΄  και ε΄ αναφερομένων εγγράφων κατ’απόφασιν του αρμοδίου 

Υπουργείου, 

  γ. των αποφάσεων του Αρείου Πάγου και πάσης άλλης Δικαστικής  αποφάσεως ή 

πράξεως, δαπάνη ιδιωτική  δημοσιευομένης δια της  Εφημερίδος της Κυβερνήσεως». 

1911 Δεύτερος μεγάλος σταθμός στην ιστορία της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, 

μετά την θεσμοθέτησή της  με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα το 1833, υπήρξε η 

συνταγματική μεταρρύθμιση του 1911. Το ζήτημα της κύρωσης και δημοσίευσης των 

νόμων, αλλά και της τυπικής και ουσιαστικής ισχύος των θα τεθεί σε εντελώς νέες 

βάσεις με το αναθεωρημένο σύνταγμα του 1864 περισσότερο γνωστό ως Σύνταγμα 
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του 1911.   Λίγο πριν από τη δημοσίευση του πλήρους κειμένου του  στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως η Β΄ Αναθεωρητική Βουλή με το Ψήφισμα της 23 Μαΐου 1911 

δηλώνει την αναθεώρηση συγκεκριμένων άρθρων του συντάγματος του 1864: «Αι 

κατά την γενομένην υπ’ αυτής αναθεώρησιν του Συντάγματος, μεταρρυθμισθείσαι και 

προστεθείσαι εις αυτό διατάξεις [παρεμβάλλονται οι αναθεωρημένες διατάξεις] 

τίθενται εις ενέργειαν  άμα τη δημοσιεύσει αυτών εις την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως». Το σύνταγμα δημοσιεύτηκε την ίδια ημέρα με το Ψήφισμα στο ίδιο  

φύλλο του τεύχους Α΄. Σύμφωνα με το άρθρο 36 «ο Βασιλεύς κυροί και δημοσιεύει 

τους υπό της Βουλής ψηφισθέντας νόμους. Νόμος μη δημοσιευθείς εντός δύο μηνών 

από της λήξεως της συνόδου είναι άκυρος». Στη διάρκεια της συζήτησης του 

συγκεκριμένου άρθρου στην Βουλή τον Μάρτιο του 1911 η εξουσιοδοτημένη από το 

σώμα Επιτροπή ανέφερε στην εισήγησή της ότι «είναι σύμφωνος προς την πρότασιν 

των έξ βουλευτών (Ε. Βενιζέλος, Λ.Κορομηλάς. Ε.Μπενάκης, Ν.Δημητρακόπουλος, 

Ε.Ρέπουλης  και Α. Αλεξανδρής), όπως μία και η αυτή προθεσμία ορίζηται δια την 

κύρωσιν και την δημοσίευσιν των νόμων, συνάμα δε θεσπισθή ρητώς ότι δια της 

δημοσιεύσεως βεβαιούται η κύρωσις. Υπό την έννοιαν ταύτην προτείνει την εξής του 

άρθρου διατύπωσιν: ο Βασιλεύς κυροί και δημοσιεύει τους υπό της Βουλής 

ψηφισθέντας  νόμους. Νόμος μη δημοσιευθείς εντός δύο μηνών από της λήξεως της 

συνόδου είναι  άκυρος . Εννοείται , ότι οι άνω όροι ανάγονται εις την νόμιμον 

κατάρτισιν των νόμων». Με το πρώτο, κατά κάποιο τρόπο, εδάφιο του άρθρου 36, 

ίδιο με αυτό του συντάγματος του 1864, ο βασιλιάς διατηρεί το δικαίωμα κύρωσης 

και δημοσίευσης των νόμων. Στο δεύτερο όμως εδάφιο υπάρχει σαφής 

διαφοροποίηση ανάμεσα στο σύνταγμα το 1864 και σε αυτό του 1911. Σύμφωνα με 

το πρώτο η μη κύρωση ενός νόμου από τον βασιλιά εντός διμήνου από την λήξη της 

συνόδου της Βουλής  ακύρωνε το νόμο, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο η μη 
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δημοσίευσή του στο ίδιο διάστημα συνιστά λόγο ακύρωσης. Έτσι, ενώ πριν η μη 

κύρωση μέσα στην συνταγματική προθεσμία  συνιστά λόγο ακυρότητας, με το 

αναθεωρημένο σύνταγμα η μη δημοσίευση μέσα στη συνταγματική προθεσμία 

ακυρώνει το νόμο. Τελικώς, μπορεί να διατηρήθηκε η διάκριση κύρωσης και 

δημοσίευσης, εντούτοις η δημοσίευση αποτελεί πλέον απαραίτητο συστατικό 

στοιχείο για το κύρος της πράξης ή του νόμου. Ουσιαστικά η  κύρωση επέρχεται με 

τη δημοσίευση.  

Η ταύτιση χρονικά  κύρωσης μέσω της  δημοσίευσης καθιέρωσε πλέον την τελευταία 

ως συστατικό στοιχείο για την ύπαρξη του νόμου, θεωρουμένου ότι η κύρωση, 

έκδοση και δημοσίευση εκδηλώνονται συγχρόνως (uno actu) από την ημερομηνία 

που ο νόμος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

1912 Διαρκούντος του Α΄ Βαλκανικού πολέμου δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως ο ν. ΔΠΕ΄ [4085] της 8ης Οκτωβρίου  1912 «περί εκτελέσεως 

διαταγμάτων αφορώντων την υπηρεσίαν του Βασιλικού Ναυτικού προ της 

δημοσιεύσεώς των». Στο μοναδικό του άρθρο ο νόμος προβλέπει «Βασιλικά 

διατάγματα  αφορώντα την εν καιρώ επιστρατείας του κατά θάλασσαν στρατού 

διαίρεσιν και διάθεσιν των ναυτικών δυνάμεων και την τοποθέτησιν και μετακίνησιν εν 

γένει αξιωματικών και λοιπού προσωπικού , επιτρέπεται να εκτελώνται χωρίς να 

απαιτήται προηγουμένη δημοσίευσις αυτών δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως». Ο 

λόγος είναι προφανής. Οι έκτακτες συνθήκες που επικρατούν δεν επιτρέπουν καμιά 

χρονοτριβή στην εκτέλεση των επιτελικών σχεδίων του Βασιλικού Ναυτικού, ο ρόλος 

του οποίου στην επιτυχία των πολεμικών επιχειρήσεων του κατά ξηρά στρατού 

υπήρξε καθοριστικός, αφού απέτρεψε την μεταφορά στρατιωτικών ενισχύσεων από 

τα λιμάνια της νότιας Μ. Ασίας, της Συρίας και της Παλαιστίνης. Υπάρχει όμως και 

ένας άλλος λόγος για τη θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης διάταξης νόμου: η κάλυψη 
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των πραγματικών προθέσεων του ελληνικού επιτελείου από τον εχθρό, αφού με την 

μη ή αργοπορημένη δημοσίευση των βασιλικών διαταγμάτων οι πιθανές πληροφορίες 

που θα μπορούσε να αντλήσει αυτός  είχαν απωλέσει προ πολλού την αξίας τους.   

  1913  Η δολοφονία του βασιλιά Γεωργίου Α΄ στη Θεσσαλονίκη στις 5 Μαρτίου 

1913 οδήγησε  στην εμφάνιση νέου τρόπου αρίθμησης των νόμων, με αραβικούς 

αριθμούς αυτή την φορά. Σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα της 21 Νοεμβρίου 1913 

όλοι οι νόμοι που κυρώθηκαν από την ανάρρηση στο θρόνο του Κωνσταντίνου Α΄ 

και μετά αλλάζουν αρίθμηση,  αρχής γενομένης από το νόμο ΔΡΛΕ΄ (4135) της 8 

Μαρτίου 1913, ο οποίος αριθμείται με τον αριθμό 1. Συνολικά 79 νόμοι, σύμφωνα με 

το διάταγμα,  με τελευταίο αυτόν της 14 Νοεμβρίου 1913 , τον ΔΣΙΓ΄ (4213) ο οποίος 

αριθμήθηκε με τον αριθμό 79,  άλλαξαν αρίθμηση.  Ο πρώτος νόμος με πρωτότυπη 

αραβική  αρίθμηση ήταν ο ν. 80 της 16ης Νοεμβρίου 1913 «περί τροποποιήσεως του 

ΔΡΛΔ΄ νόμου».   

1914 Οι αρχές του 1914 βρήκαν  την Ελλάδα να έχει σχεδόν διπλασιαστεί σε σχέση 

με την έκταση της χώρας πριν από την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων, ενώ και 

άλλα εδάφη, όπως τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τα οποία είχαν απελευθερωθεί 

από τον ελληνικό στρατό ανέμεναν και αυτά να επιδικαστούν με συνθήκη στην 

Ελλάδα. Η ένταξη στο δημόσιο χιλιάδων νέων υπαλλήλων από τις Νέες Χώρες 

απαιτούσε και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών, αλλαγές στα οργανογράμματά τους 

κ.λπ. Ανάμεσα σε αυτές τις υπηρεσίες που όφειλαν να προσαρμοστούν προς τις νέες 

συνθήκες  ήταν και το Εθνικό Τυπογραφείο και η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως που 

ήταν στενά συνδεδεμένη με αυτό. Η κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου ανέλαβε τη σχετική 

νομοθετική πρωτοβουλία και κατέθεσε το νομοσχέδιο «περί αυξήσεως του Εθνικού 

Τυπογραφείου και περί τροποποιήσεως των αφορωσών την εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως διατάξεων». Η πρώτη, επί της αρχής του νομοσχεδίου, συζήτηση 
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πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1914 (συνεδρίαση 65) και ψηφίστηκε με 

συνοπτικές διαδικασίες «η αρχή του νομοσχεδίου».  Τελικά, το νομοσχέδιο ψηφίστηκε 

στο σύνολό του στις 24 Δεκεμβρίου 1914   και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως λίγες ημέρες μετά ως νόμος 523. Από τα έξι άρθρα του τα δύο, το 4 και 

το 5 αναφέρονται στην Εφημερίδα. Το άρθρο 4  προσθέτει, λόγω της μεγάλης 

αύξησης του όγκου της προς δημοσίευση ύλης, και άλλες περιπτώσεις περιληπτικής 

παρουσίασης. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 1 του ν. ΓΤΠΖ΄ του 1909 προστίθενται 

και τα ακόλουθα αντικείμενα τα οποία από την έναρξη ισχύος του ν. 523 (1 

Ιανουαρίου 1915) θα δημοσιεύονται περιληπτικά:  

«1) Τα κατά την στρατιωτικήν και ναυτικήν ποινικήν νομοθεσίαν κατασχετήρια των 

οικείων εισηγητών, ως και τα κατά την κοινήν ποινικήν δικονομίαν κλητήρια 

επικρίματα, θεσπίσματα ή κλήσεις των παρά Πλημμελειοδίκαις και Εφέταις 

εισαγγελέων, επιτρεπομένης άμα της εις έν και το αυτό εκ των εγγράφων τούτων 

περιλήψεως πλειόνων κατηγορουμένων∙ 

2) Τα προγράμματα πλειστηριασμών κινητών ή ακινήτων κτημάτων οφειλετών του 

Δημοσίου∙ 

3) Αι αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων εν γένει∙ 

4) Αι δηλοποιήσεις περί καταθέσεως βιομηχανικών και εμπορικών σημάτων , των 

οποίων  δημοσιεύεται μόνον η απεικόνισις μεθ’ απλής περί της γενομένης καταθέσεως  

μνείας. […]» Στη συνέχεια ο νομοθέτης προχωρεί σε διευκρίνιση περιπτώσεων και 

προβλέψεων του ν. ΓΤΠΖ΄ και του εκτελεστικού διατάγματός του (οι υπουργικές 

αποφάσεις για σύσταση, μεταβίβαση ή κατάργηση φαρμακείων- αποφάσεις του 

Αρχηγείου της Χωροφυλακής για την κατάταξη χωροφυλάκων κ.α. δημοσιεύονται 

περιληπτικά). 
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Στο άρθρο 5 περιλαμβάνονται όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες παύει πλέον η 

δημοσίευση όπως, των καταλόγων των προς παραλαβή ή προς εκποίηση 

εμπορευμάτων ή ταχυδρομικών δεμάτων, των περιλήψεων των πάσης φύσεως 

δημοπρασιών ή διαγωνισμών του δημοσίου όταν το συνολικό ετήσιο μίσθωμα ή το 

αντικείμενο των δημοπρασιών δεν υπερβαίνει σε αξία τις χίλιες δραχμές και τέλος 

των καταλόγων των ενόρκων, τακτικών ή αναπληρωματικών των κακουργιοδικείων.   

Τα γεγονότα  που ακολούθησαν την περίοδο των Βαλκανικών Πολέμων, τα οποία 

περιγράφονται υπό τον τίτλο Εθνικός Διχασμός έφεραν ανάλογο διχασμό και στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

1916  Τον Σεπτέμβριο του 1916 ο Βενιζέλος  εγκατέλειψε την Αθήνα και κατέφυγε 

στα Χανιά, όπου και συγκρότησε επαναστατική κυβέρνηση, μια από τις πρώτες 

ενέργειες της οποίας ήταν η έκδοση της «Εφημερίδος της Προσωρινής Κυβερνήσεως 

του Βασιλείου της Ελλάδος» (15 Σεπτεμβρίου 1916). Από το φύλλο 7 η Εφημερίδα 

συνέχισε να εκδίδεται-πάντα σε τρία τεύχη, Α΄, Β΄, Γ΄- στη νέα έδρα της  

Επαναστατικής Κυβερνήσεως, τη Θεσσαλονίκη. Το 1917 εκδόθηκαν 105 φύλλα του 

Α΄ Τεύχους της (το τελευταίο στις 12 Ιουνίου 1917), 102 του Β΄ Τεύχους  και 61 

φύλλα του Γ΄ , πριν καταργηθεί μετά την παραίτηση του βασιλιά Κωνσταντίνου Α΄ 

(30 Μαΐου 1917) από το θρόνο υπέρ του γιου του Αλεξάνδρου και τη μεταφορά της 

κυβέρνησης στην Αθήνα.   

Στις 14 Ιουνίου 1917 εκδόθηκαν έξη συνολικά φύλλα του Α΄ τεύχους (111-116), 

ιδιαίτερα σπάνιο φαινόμενο που δείχνει όμως την ταχύτητα των πολιτικών και 

πολιτειακών μεταβολών και την ανάγκη ταχείας νομιμοποίησης των διαφορών 

πράξεων της νέας κυβέρνησης.    

1917 Τον Αύγουστο του 1917 εισήχθη προς συζήτηση νομοσχέδιο  «περί 

τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Εθνικού Τυπογραφείου κλπ. νόμων». Ο 
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οποίος ψηφίστηκε μετά από δύο συνεδριάσεις  στις  18 Αυγούστου 1917.  Ο νόμος 

844 της 2 Σεπτεμβρίου 1917 ρυθμίζει  τα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του 

προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου θέματα,  ενώ  με το δεύτερο εδάφιο του 

άρθρου 10 του νόμου  επιτάσσει την άμεση δημοσίευση, εφόσον τα χρονικά 

περιθώρια το επιτρέπουν, του συνόλου της προς δημοσίευση ύλης. Στη συνέχεια με 

το άρθρο 11 καθορίζει την ύλη που παύει να δημοσιεύεται πλέον στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Πιο συγκεκριμένα «από τούδε και  εφεξής παύει η εν τη Εφημερίδι της 

Κυβερνήσεως δημοσίευσις : 

  «1. των καταστατικών των κατά τον νόμον 602 συνεταιρισμών, δημοσιευομένης 

μόνον της επί τούτων εγκριτικής αποφάσεως του αρμοδίου Υπουργού. 

  2.Των κατά τους σχετικούς νόμους περί δήμων και κοινοτήτων πράξεων περί 

διανομής των δημοτικών φόρων, των εφέσεων και λοιπών πράξεων κατά ψηφισμάτων 

των κοινοτικών συμβουλίων. 

  3. Των εκθέσεων επί της κρίσεως των διδακτικών βιβλίων, δημοσιευομένου μόνον 

του πίνακος των εγκρινομένων βιβλίων. 

  4. Των ονομαστικών καταλόγων των καλουμένων κληρωτών ξηράς και θαλάσσης 

εκάστης απογραφής, δημοσιευομένης μόνον της προσκλήσεως. 

  5. Των τιμοκαταλόγων των εν τοις Γεωργικοίς σταθμοίς και αγροκηπίοις πωλουμένων 

δένδρων, φυτών κλπ.  

  6. Του καταλόγου των εχόντων προσόντα ενόρκου δια το Κακουργιοδικείον 

Αλεξανδρείας. 

  7. Των πινάκων των αποθνησκόντων εκλογέων των δήμων και κοινοτήτων.  

  8. Των πράξεων των εποπτικών συμβουλίων και επιθεωρητών περί τιμωρίας δι’ 

επιπλήξεων ή προστίμων  των δημοδιδασκάλων. 
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  9. Των αποτελεσμάτων διαγωνισμών, δημοσιευομένου μόνον του τελικώς εξαγομένου 

βαθμού και ουχί των βαθμολογιών ανά έκαστον μάθημα και  

  10. Των λεπτομερών πινάκων των προϋπολογισμών εκτελεστέων στρατιωτικών και 

ναυτικών έργων, δημοσιευομένων μόνον των σχετικών διαταγμάτων περί εγκρίσεως  

του ολικού δαπανητέου ποσού».  

Με το άρθρο 12 επανακαθορίζονται οι δωρεάν παραλήπτες των φύλλων καθώς και ο 

τρόπος εγγραφής συνδρομητών και το οικονομικό ύψος των ετήσιων συνδρομών.  

Το άρθρο 13 του νόμου προβλέπει, για πρώτη φορά, ότι «η διανομή της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως προς τε τας εν τη πρωτευούση και τας εν ταις επαρχίαις του Κράτους 

αρχάς, τους βουλευτάς και τους εντός του Κράτους συνδρομητάς , δύναται ν’ ανατεθή, 

μετά μειοδοτικήν προς τούτο δημοπρασίαν, εις εργολαβίαν κατ’ αποκοπήν».   

    Με το άρθρο 15 του ανωτέρου νόμου δίνονταν οι αναγκαίες εξουσιοδοτήσεις για 

την έκδοση των Β. διαταγμάτων ρυθμιστικών επιμέρους θεμάτων του νόμου με 

σημαντικότερη αυτή που επιτρέπει την κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της 

νομοθεσίας για το Εθνικό Τυπογραφείο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

   Με το Β. διάταγμα της  14 Σεπτεμβρίου 1917 γίνεται και πάλι μια προσπάθεια εκ 

νέου κωδικοποίησης της δημοσιευτέας ύλης μια και με τις συνεχείς τροποποιήσεις 

των τελευταίων ετών είχε διαταραχθεί η ενότητα του θεσμικού πλαισίου που ρύθμιζε 

τα σχετικά με την Εφημερίδα:   

   Με το 1ο άρθρο καθορίζονται τα εξής  

«Από πρώτης Ιανουαρίου 1918 η Εφημερίς της Κυβερνήσεως διαιρείται εις τρία Τεύχη 

«Πρώτον», «Δεύτερον», «Τρίτον» και έν Παράρτημα, κατανομαζόμενον «Παράρτημα 

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως». Έκαστον δε Τεύχος και το Παράρτημα θέλει φέρει 

ιδίαν αρίθμησιν φύλλων και σελίδων». 

   Με το 2ο άρθρο κανονίζεται ως ακολούθως η δημοσιευτέα ύλη ως εξής:   



 44 

  «Τεύχος Πρώτον: Περιλαμβάνει τους νόμους, τα νομοθετικά διατάγματα, τα  προς 

εφαρμογήν των διατάξεων του Συντάγματος, τα εκτελεστικά και εν γένει τα κανονιστικά 

τοιαύτα, Βασιλικούς Λόγους, Διαγγέλματα, Βασιλικάς ανακοινώσεις, επιστολάς κλπ., 

πράξεις του Νομοθετικού Σώματος κατ’ απόφασιν αυτού δημοσιευτέας, τα διατάγματα 

περί διορισμού των υπουργών, τας ανακοινώσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και τα 

σχετικά με συμβάσεις μετά ξένων Κρατών έγγραφα. 

Του τεύχους τούτου συντάσσεται εις το τέλος εκάστου έτους πίναξ  των περιεχομένων.  

  Τεύχος Δεύτερον: Περιλαμβάνει πάσας τας υπουργικάς αποφάσεις και των δημοσίων 

αρχών τοιαύτας εν γένει, τας κανονιστικόν εχούσας χαρακτήρα, τας αποφάσεις των 

διαφόρων αρχών εν γένει περί εκλογής δημοτικών και κοινοτικών αρχών, περί 

συστάσεως επιτροπών προς συλλογήν εράνων, προς ενέργειαν εξετάσεων κλπ. , τους 

κανονισμούς διαφόρων υπηρεσιών μετά των εγκριτικών επ’ αυτών αποφάσεων, τας 

περί διανομής εθνικών κτημάτων, τας περί εγκαταστάσεως προσφύγων κλπ. εις εθνικά 

ή άλλα κτήματα  και τας αστυνομικάς διατάξεις. 

  Τεύχος Τρίτον: Περιλαμβάνει άπαντα τα κατά την κειμένην νομοθεσίαν 

δημοσιευόμενα διατάγματα τα αφορώντα διορισμούς , απολύσεις, μεταθέσεις, 

προβιβασμούς, τοποθετήσεις, χορηγίας αδειών, απονομήν συντάξεων, βοηθημάτων, 

απονομήν παρασήμων, απονομήν Β. Χάριτος εις καταδίκους, αποκαταστάσεις  εις 

πολιτικά κλπ. δικαιώματα, έτι δε τα Β.Δ.  περί εγκρίσεως, μεταθέσεως κτλ. Επισκόπων 

και τας προσκλήσεις αυτών ως συνοδικών κτλ. , τα Β.Δ. περί προσλήψεως εκτάκτων 

μηχανικών και λοιπών υπαλλήλων εις την δημοσίαν υπηρεσίαν, τους πίνακας των 

εχόντων των προσόντα στρατοδίκου και ναυτοδίκου αξιωματικών, Βασ. Ευαρέσκειας  

και εγκρίσεις , και εν γένει τα προσωπικά τοιαύτα , ως και τας αποφάσεις και πράξεις 

των Υπουργών και λοιπών δημοσίων αρχών, τας αφορώσας διορισμούς, απολύσεις, 

μεταθέσεις, προαγωγάς, αδείας, ευαρεσκείας, τιμωρίας, κατατάξεις χωροφυλάκων κλπ. 
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Επίσης περιλαμβάνει τας αυξήσεις μισθών, την απονομήν κλπ. επιμισθίων και εν γένει 

τα αφορώντα προσωπικάς μεταβολάς». 

Το Παράρτημα περιλαμβάνει σε ενιαία μορφή και αρίθμηση σελίδων:  

1. Καταστατικά, ήτοι τοιαύτα των Τραπεζών, Ανωνύμων Εταιρειών, σωματείων, 

αγαθοεργών  καταστημάτων, συνδέσμων, ενώσεων συλλόγων κτλ., είτε ταύτα 

εγκρίνονται δια Β. διατάγματος, είτε δι’ υπουργικής αποφάσεως. 

2. Δικαστικά, ήτοι τας παντοίας δικαστικάς πράξεις, οίον αποφάσεις δικαστηρίων 

παντός βαθμού ή δικαστικών προσώπων, βουλεύματα κλπ. κατασχετήρια, 

κλητήρια επικρίματα κλπ. των πολιτικών, στρατιωτικών και ναυτικών 

δικαστηρίων, έτι δε άλλας πράξεις ων η δημοσίευσις ωσαύτως επιβάλλεται εκ 

των νόμων, και τας περιληπτκάς αποφάσεις των διοικητικών και ειδικών εν 

γένει δικαστηρίων, ως και τας δηλοποιήσεις και προσκλήσεις αυτών. 

3. Γνωστοποιήσεις, προσκλήσεις και διαγωνισμοί, ήτοι τας δημοσιευτέαςς των 

Υπουργείων γνωστοποιήσεις και προσκλήσεις και αποφάσεις, τας μη εχούσας 

κανονιστικόν χαρακτήρα, τας γνωστοποιήσεις και δηλοποιήσεις των λοιπών 

δημοσίων αρχών και τας αποφάσεις την εκτέλεσιν ή παράβασιν φορολογικών ή 

περί εθνικών κτημάτων ή πραγμάτων νόμων, τας ειδικάς προσκλήσεις και 

προκηρύξεις των υπουργείων και λοιπών δημοσίων αρχών προς κατάληψιν 

θέσεων, κατά διορισμόν ή προαγωγήν, τους διαγωνισμούς και τους πίνακας των 

αποτελεσμάτων αυτών, μετά των σχετικών επικυρωτικών ή ακυρωτικών 

αποφάσεων.  

4. Δημοπρασίαι, ήτοι τας διακηρύξεις δημοπρασιών εν γένει, μετά των επ’αυτών 

τυχόν δημοσιευτέων αποφάσεων κατακυρώσεως ή ακυρώσεως, τα 

προγράμματα πλειστηριασμού κινητών ή ακινήτων , τας κατά νόμον 
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δημοσιευτέας πράξεις κλπ. επί ναυαγίων και ναυαγιαιρέσεων και τας 

προσκλήσεις των τελωνιακών αρών προς παραλαβήν αζητήτων εμπορευμάτων. 

5. Προϋπολογισμοί κλπ., ισολογισμοί, πιστώσεις, στατιστικά κλπ., ήτοι γενικώς 

προϋπολογισμούς και απολογισμούς διαφόρων ιδρυμάτων κλπ και ειδικώς τους 

των Πανεπιστημίων, του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, της Ζαππείου και 

επί της των Ολυμπίων Επιτροπής, της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων, της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, των Λιμενικών Ταμείων, τους των εκ 

κληροδοτημάτων συντηρουμένων σχολών και τους των Γεωργικών Σχολών, 

μετά των επ’ αυτών αποφάσεων ή εγκρίσεων των οικείων Υπουργών, τας 

διαδηλώσεις, αποφάσεις και άλλας πράξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους 

προϋπολογισμούς εκτελεστέων δημοσίων έργων, τας καταστάσεις τας 

αφορώσας εις δημόσια έξοδα ή έσοδα και εις την εμπορικήν ή τηλ. και 

ταχυδρομικήν κίνησιν, τας κληρώσεις κλπ. δανείων ή λαχείων, τους 

προϋπολογισμούς και απολογισμούς δήμων και κοινοτήτων, των διαφόρων 

Ειδικών Ταμείων ή Ταμιευτηρίων, τα πρωτόκολλα καταστροφής εφθαρμένων 

κερμάτων ή τραπεζικών γραμματίων, τας μηνιαίας καταστάσεις ή ετησίους 

ισολογισμούς Τραπεζών, εταιρειών, συλλόγων ή αγαθοεργών καταστημάτων, 

δελτία μετεωρολογικά, θνησιμότης κλπ., και παν δημοσίευμα σχέσιν έχον προς 

την στατιστικήν, έτι δε τας δι’ υπουργικών αποφάσεων εγκρίσεις 

αναπληρωματικών ή άλλων πιστώσεων επί των προϋπολογισμών κλπ. των 

διαφόρων ιδρυμάτων και καταστημάτων κλπ. 

6. Εκθέσεις κλπ., ήτοι τας κατά νόμον δημοσιευτέας εκθέσεις διαφόρων αρχών. 

Με το ακροτελεύτιο άρθρο 3 το διάταγμα καθορίζει το κόστος της δημοσίευσης 

δικαστικών πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και το Παράρτημά της.  
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                            ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

[σύμφωνα με το ν. 844 της 2 Σεπτεμβρίου 1917 (ΦΕΚ 186 Α΄/ 5 Σεπτεμβρίου 1917) και το βασιλικό   

διάταγμα της 14 Σεπτεμβρίου 1917 (ΦΕΚ 201 Α΄/16 Σεπτεμβρίου 1917)] 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Α΄ 

 

 

Περιλαμβάνει:  
α. τους νόμους 
β. τα νομοθετικά  διατάγματα, «τα  προς εφαρμογήν των διατάξεων 
του Συντάγματος, τα εκτελεστικά και εν γένει τα κανονιστικά 
τοιαύτα» 
γ. τους Βασιλικούς Λόγους, τα Διαγγέλματα, τις Βασιλικές 
ανακοινώσεις και επιστολές κλπ.  
δ. τις πράξεις του Νομοθετικού Σώματος «κατ’ απόφασιν αυτού 
δημοσιευτέας»  
ε. τα Βασιλικά διατάγματα «περί διορισμού των υπουργών» 
στ. τις ανακοινώσεις του Υπουργικού Συμβουλίου  
ζ. έγγραφα σχετικά με συμβάσεις με άλλα κράτη.  
Για το τεύχος Α΄ συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους πίνακας  των 
περιεχομένων.  
 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 

Περιλαμβάνει «πάσας τας υπουργικάς αποφάσεις και των δημοσίων 
αρχών τοιαύτας εν γένει, τας κανονιστικόν εχούσας χαρακτήρα, τας 
αποφάσεις των διαφόρων αρχών εν γένει περί εκλογής δημοτικών 
και κοινοτικών αρχών, περί συστάσεως επιτροπών προς συλλογήν 
εράνων, προς ενέργειαν εξετάσεων κλπ. , τους κανονισμούς 
διαφόρων υπηρεσιών μετά των εγκριτικών επ’ αυτών αποφάσεων, 
τας περί διανομής εθνικών κτημάτων, τας περί εγκαταστάσεως 
προσφύγων κλπ. εις εθνικά ή άλλα κτήματα  και τας αστυνομικάς 
διατάξεις». 
 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ 

Περιλαμβάνει «άπαντα τα κατά την κειμένην νομοθεσίαν 
δημοσιευόμενα διατάγματα τα αφορώντα διορισμούς , απολύσεις, 
μεταθέσεις, προβιβασμούς, τοποθετήσεις, χορηγίας αδειών, 
απονομήν συντάξεων, βοηθημάτων, απονομήν παρασήμων, 
απονομήν Βασιλικής  Χάριτος εις καταδίκους, αποκαταστάσεις  εις 
πολιτικά κλπ. δικαιώματα, έτι δε τα Β.Δ.  περί εγκρίσεως, 
μεταθέσεως κτλ. Επισκόπων και τας προσκλήσεις αυτών ως 
συνοδικών κτλ. , τα Β.Δ. περί προσλήψεως εκτάκτων μηχανικών και 
λοιπών υπαλλήλων εις την δημοσίαν υπηρεσίαν, τους πίνακας των 
εχόντων των προσόντα στρατοδίκου και ναυτοδίκου αξιωματικών, 
Βασιλικής Ευαρέσκειας  και εγκρίσεις , και εν γένει τα προσωπικά 
τοιαύτα , ως και τας αποφάσεις και πράξεις των Υπουργών και 
λοιπών δημοσίων αρχών, τας αφορώσας διορισμούς, απολύσεις, 
μεταθέσεις, προαγωγάς, αδείας, ευαρεσκείας, τιμωρίας, κατατάξεις 
χωροφυλάκων κλπ. Επίσης περιλαμβάνει τας αυξήσεις μισθών, την 
απονομήν κλπ. επιμισθίων και εν γένει τα αφορώντα προσωπικάς 
μεταβολάς». 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(Ενιαίο)  

1. Καταστατικά Τραπεζών, Ανωνύμων Εταιρειών, 
σωματείων, αγαθοεργών  καταστημάτων, συνδέσμων, 
ενώσεων συλλόγων κτλ 

2. Δικαστικά (αποφάσεις δικαστηρίων παντός και τύπου-
πολιτικά, στρατιωτικά, ναυτικά, διοικητικά, ειδικά - 
βαθμού ή δικαστικών προσώπων, βουλεύματα κλπ. 
κατασχετήρια, κλητήρια επικρίματα κλπ.  

3. Γνωστοποιήσεις, προσκλήσεις και διαγωνισμοί- 
συμπεριλαμβάνονται αυτοί προς πρόσληψη ή προαγωγή- 
των Υπουργείων, τις γνωστοποιήσεις και δηλοποιήσεις των 
λοιπών δημοσίων αρχών και τις αποφάσεις, την εκτέλεσιν ή 
παράβαση φορολογικών ή περί εθνικών κτημάτων ή 
πραγμάτων νόμων.  

4. Δημοπρασίες, πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, 
ανελκύσεις ναυαγίων, προσκλήσεις των τελωνιακών αρχών 
προς παραλαβή αζήτητων εμπορευμάτων κλπ. 

5. Προϋπολογισμοί κλπ., ισολογισμοί, πιστώσεις, στατιστικά 
κλπ., των Πανεπιστημίων, του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου, της Ζαππείου Επιτροπής, «της των 
Ολυμπίων Επιτροπής», της Επιτροπής Ολυμπιακών 
Αγώνων, της Αρχαιολογικής Εταιρείας, των Λιμενικών 
Ταμείων, των σχολών που συντηρούνται από 
κληροδοτήματα, των Γεωργικών σχολών «μετά των επ’ 
αυτών αποφάσεων ή εγκρίσεων των οικείων Υπουργών, τας 
διαδηλώσεις, αποφάσεις και άλλας πράξεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου», τους προϋπολογισμούς των  δημοσίων έργων, 
στατιστικά δημοσιεύματα, τους προϋπολογισμούς και 
απολογισμούς δήμων και κοινοτήτων, των διαφόρων 
Ειδικών Ταμείων ή Ταμιευτηρίων, τις  μηνιαίες 
καταστάσεις ή τους ετησίους ισολογισμούς Τραπεζών, 
εταιρειών, συλλόγων ή αγαθοεργών καταστημάτων, 
μετεωρολογικά δελτία  κλπ. 

6. Εκθέσεις διαφόρων αρχών. 
 

   Το Νοέμβριο του 1917 δημοσιεύεται ο νόμος  1023 της 2 Νοεμβρίου 1917 «περί 

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» ο οποίος στο άρθρο 7 προβλέπει   ότι σε ειδικό 

τεύχος του Παραρτήματος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως  με τίτλο «Δελτίον 

Ασφαλειών» και με επιμέλεια του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, δημοσιεύονται  τα 

διατάγματα για τη χορήγηση ή ανάκληση της αδείας λειτουργίας των ιδιωτικών 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, τα καταστατικά και οι τροποποιήσεις τους, οι 

ισολογισμοί, οι αντιπρόσωποι ξένων ασφαλιστικών εταιρειών και κάθε άλλο 

δημοσίευμα που πρέπει να δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο στο Δελτίο. 
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1918  Σε σύντομο χρονικό διάστημα δημοσιεύεται καινούργιο διάταγμα το οποίο 

διεύρυνε κατά πολύ την ύλη που δημοσιεύεται σε περίληψη. Πιο συγκεκριμένα με το 

διάταγμα της 20  Ιανουαρίου 1918 «περί κανονισμού ύλης δημοσιευτέας εν περιλήψει 

δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κλπ.» προβλέπονται τα ακόλουθα. 

  «Άρθρον 1 

Από 1ης Ιανουαρίου 1918 εις τα διά των ισχυόντων νόμων καθωρισμένα διατάγματα 

και πράξεις προς δημοσίευσιν εν περιλήψει δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως  

προστίθενται:  

1. Τα διατάγματα τα αφορώντα την πρόσληψιν ή ανανέωσιν υφισταμένων 

συμβάσεων περί προσλήψεως μηχανικών, σχεδιαστών κλπ. εις την υπηρεσίαν 

των δημοσίων έργων ή υπαλλήλων εις άλλας δημοσίας υπηρεσίας. 

2.  Τα διατάγματα τα αφορώντα τας προσκλήσεις των συνοδικών αρχιερέων, 

μεταθέσεις, διορισμούς κλπ. επισκόπων. 

3. Αι κατά τους κειμένους νόμους περί Πανεπιστημίων και Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου συνδημοσιευόμεναι μετά των διαταγμάτων διορισμού εν αυτοίς 

καθηγητών πράξεις (πρακτικά, κρίσεις κλπ.) των οικείων σχολών, 

περιοριζόμεναι εις την δημοσίευσιν μόνον του αποτελέσματος της κρίσεως και 

προτάσεως των σχολών.  

4. Αι αποφάσεις του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών κλπ. επί αιτήσεων 

λειτουργών της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως περί αναθεωρήσεως κατ’ αυτών 

αποφάσεων.  

5. Αι πράξεις των κυβερνητικών αντιπροσώπων, αι αφορώσαι διορισμούς κλπ. 

6. Αι διακηρύξεις των Οικονομικών Εφόρων δημοπρασιών περί ενοικιάσεως 

εθνικών κτημάτων, ιχθυοτροφείων, θυννείων  κλπ 
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7. Αι κατά τον ΔΝΔ΄ νόμον ειδοποιήσεις της οικείας επιτροπής περί καταθέσεως 

χρημάτων προς απαλλαγήν από διηνεκών βαρών αγροτικών κτημάτων 

Κερκύρας, δημοσιευομένων μόνον των ονομάτων  υπέρ ων κατατίθενται τα 

χρήματα και του χρηματικού ποσού. 

8. Οι πίνακες υλοτομίας δασών, δημοσιευομένης μόνον της εγκριτικής επ’ αυτών 

αποφάσεως του Υπουργείου Γεωργίας.  

  Άρθρον 2 

   Εις το πρώτον τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται και αι 

αποφάσεις του Υπουργού των Οικονομικών αι αφορώσαι χορηγίαν πιστώσεων επί του 

προϋπολογισμού του Κράτους και εν γένει αι αποφάσεις του ιδίου Υπουργού αι 

αφορώσαι φορολογικάς διατάξεις.  

   Εκτός των δια του από 14ης Σεπτεμβρίου 1917 Β.Δ. καθορισθέντων τευχών και 

παραρτήματος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 1918, καθίσταται 

και έτερον παράρτημα υπό τον τίτλον «Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, 

Δελτίον ασφαλειών» εις το οποίον δημοσιεύονται πάσαι αι υπό του νόμου 1023 «περί 

ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» προβλεπόμεναι πράξεις και διατάγματα κλπ. Το 

παράρτημα τούτο φέρει ιδίαν αρίθμησιν φύλλων και σελίδων». 

Λίγες μόλις ημέρες μετά την έκδοση του διατάγματος της 20 Ιανουαρίου 1918 

εκδίδεται νέο βασιλικό διάταγμα στις 27 Φεβρουαρίου 1918 «περί καταργήσεως 

παραγράφου του άρθρου 1 του Β. Διατάγματος της 20 Ιανουαρίου 1918 περί 

κανονισμού ύλης δημοσιευτέας εν περιλήψει δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» με 

ένα μόλις άρθρο, το οποίο καταργεί την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του διατάγματος 

της 20 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το μοναδικό άρθρο του νέου διατάγματος «εφεξής δε 

αι κατά τους κειμένους νόμους περί Πανεπιστημίων και Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου συνδημοσιευόμεναι μετά των διαταγμάτων διορισμού εν αυτοίς 
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καθηγητών πράξεις (πρακτικά, κρίσης κλπ.) των οικείων σχολών καταχωρίζονται εν τη 

Εφημερίδι της Κυβερνήσεως κατά τας ισχυούσας, προ της δημοσιεύσεως του ανωτέρω 

αναφερομένου διατάγματος, διατάξεις».  

1923  Νέο περιορισμό των πράξεων που δημοσιεύονται  στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως επέφερε το νομοθετικό διάταγμα της 18ης Μαΐου 1923.   Πιο 

συγκεκριμένα με το άρθρο 1 καθορίζονται τα παρακάτω:  

Παύει η δημοσίευση: 

1) Των περί προσαυξήσεως μισθών αποφάσεων των Υπουργών.  

2) Των περί ωρών διδασκαλίας πράξεων των Επιθεωρητών  εκπαιδεύσεως. 

3) Των περί απονομής ή αυξήσεως συντάξεων Β. διαταγμάτων ή αποφάσεων.  

Το 2 άρθρο συμπληρώνει πως δια βασιλικού διατάγματος, «τη προτάσει του 

Υπουργικού Συμβουλίου, δύναται να περιορισθή και επί άλλων αντικειμένων η δια της 

εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσιευομένη ύλη».  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παύση της δημοσίευσης των υπουργικών αποφάσεων ή 

βασιλικών διαταγμάτων για αυξήσεις μισθών ή για απονομή ή αύξηση συντάξεων. 

Όπως είναι γνωστό η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση  σχετικά με την ύλη της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως επί Τρικούπη , το 1882, έθεσε ως βασικό 

δικαιολογητικό για την καταβολή  οποιασδήποτε αύξησης μισθού   δημόσιου 

υπάλληλου ή για την απονομή σύνταξης τα στοιχεία της δημοσίευσης της σχετικής 

πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρέπει να εξεταστούν οι λόγοι που 

ώθησαν την Επαναστατική κυβέρνηση σε αυτήν της την απόφαση, εάν, δηλαδή, ήταν  

μόνον ο περιορισμός της δημοσιευτέας ύλης ή συνυπήρχαν και άλλοι λόγοι, λιγότερο 

προφανείς και περισσότερο εύλογοι. Το σύνταγμα του 1927 με το άρθρο 53 

επαναφέρει με ξεκάθαρο τρόπο το αυτονόητο: «Μισθός, σύνταξις, χορηγία ή αμοιβή 
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ούτε εγγράφεται εις τον προϋπολογισμόν του Κράτους, ούτε παρέχεται άνευ οργανικού ή 

άλλου ειδικού νόμου».   

1925  Με νομοθετικό διάταγμα της 31 Μαρτίου 1925 που υπογράφεται από τον 

πρόεδρο Παύλο Κουντουριώτη, από τον πρωθυπουργό Ανδρέα Μιχαλακόπουλο και 

από όλο το υπουργικό συμβούλιο «περί εκτελέσεως αποφάσεως Επιτροπής 

Οικονομιών, ως προς το Εθνικόν Τυπογραφείον και την Γενικήν Αποθήκην Υλικού 

Δημοσίας υπηρεσίας», ο αριθμός των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

τροποποιείται για μια ακόμη φορά. Με το άρθρο 5 καθορίζονται τα ακόλουθα: 

  «Από 1ης Ιανουαρίου 1926 η Εφημερίς της Κυβερνήσεως διαιρείται σε δύο τεύχη  

«Πρώτον» και «Δεύτερον» και έν  Παράρτημα, με τίτλο «Παράρτημα της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως».  

   Το «Πρώτον» τεύχος περιλαμβάνει την δημοσιευομένην ήδη  ύλην εις το «Πρώτον» 

και «Δεύτερον» τεύχος. Το «Δεύτερον» τεύχος περιλαμβάνει την δημοσιευόμενην ήδη 

εις το «Τρίτον» τεύχος και το «Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» 

περιλαμβάνει την δημοσιευόμενην ήδη ύλην εις το αυτό Παράρτημα».  

Στη  συνέχεια του άρθρου και στα επόμενα άρθρα 6 και 7 ρυθμίζονται για μια ακόμη 

φορά θέματα διανομής, δημοσίευσης δικαστικών  αποφάσεων και συνδρομών. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της διανομής-πώλησης της εφημερίδας και από τα 

περίπτερα.    

Παρόλα αυτά  η νέα αυτή διάκριση δεν ίσχυσε μια και το 1926 η   Εφημερίδα 

εξακολούθησε να εκδίδεται σε τρία τεύχη και  Παράρτημα. Ίσως αυτό συνέβη γιατί 

το συγκεκριμένο διάταγμα παρασύρθηκε από τη δίνη που δημιούργησε η επιβολή της 

δικτατορίας του Θ. Πάγκαλου, στις 25 Ιουνίου του 1925. Η  νομοθετική πρωτοβουλία 

της κυβέρνησης, έπρεπε να εισαχθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος- δύο  

μήνες  σύμφωνα με το σύνταγμα του 1925 του Θ. Πάγκαλου το οποίο κατ’ ουσία δεν 
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ίσχυσε ποτέ και καταργήθηκε de facto με την ανατροπή του δικτάτορα- προς 

επικύρωση από τη βουλή. Εάν ο προβλεπόμενος χρόνος των δύο μηνών παρήρχετο 

χωρίς να ψηφισθεί από τη Βουλή το  νομοθετικό διάταγμα έπαυε να ισχύει. Αυτό 

συνέβη και με το νομοθετικό διάταγμα της 31 Μαρτίου 1925.   

Με το άρθρο 1 του νομοθετικού διατάγματος της 20 Νοεμβρίου 1925 «περί 

συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του νόμου 2190, περί ιδιωτικής επιχειρήσεως 

ασφαλίσεως κ.λπ.» καθίσταται υποχρεωτική η δημοσίευση σε ειδικό τεύχος της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τίτλο «Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών» ή σε 

παράρτημα της Εφημερίδος με τον ίδιο  τίτλο ορισμένες δημοσιεύσεις των 

Ανωνύμων Εταιρειών. Το άρθρο 1 του διατάγματος καταλήγει «το είδος των 

δημοσιεύσεων τούτων, ο χρόνος της αποστολής αυτών εις την Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως υπό των ανωνύμων εταιρειών, ο τρόπος της καταχωρίσεως αυτών και 

πάσα άλλη λεπτομέρεια καθορισθήσονται δια Διατάγματος».   

1926 Στις 14 Ιουνίου 1926 ο δικτάτορας Θ. Πάγκαλος εκδίδει νομοθετικό διάταγμα 

«περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των νόμων 1023, 2190 

κλπ.» στο άρθρο 2 του οποίου προβλέπεται η δημοσίευση των διοικητικού 

περιεχομένου Διαταγμάτων του υπουργού Γεωργίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας- ο 

οποίος έχει αντικαταστήσει πλέον  τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας στα καθήκοντά 

του για τις ανώνυμες εταιρείες-  στο «Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως».  

1927 Στις 3 Ιουνίου 1927 δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

αμέσως τίθεται σε ισχύ το νέο σύνταγμα, το Σύνταγμα της Ελληνικής Δημοκρατίας.  

Οι αρμοδιότητες της κύρωσης των νόμων ανήκουν  σε κάθε περίπτωση στη Βουλή. Η 

ψήφιση μιας πρότασης νόμου από τη Βουλή και η συναίνεση της Γερουσίας 

καθιστούν το ψηφισθέν νομοσχέδιο νόμο του κράτους. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
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είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στην έκδοση και τη δημοσίευση του νόμου εντός 

διμήνου.  Με το νέο σύνταγμα με τη ψήφιση τους από τη νομοθετική εξουσία οι 

νόμοι κυρώνονται, αποκτούν τυπική ισχύ πλέον και δεν μπορούν να καταργηθούν, 

αντίθετα με το σύνταγμα του 1911 σύμφωνα με το οποίο την κύρωση των νόμων την 

έκανε ο βασιλιάς, ο οποίος προσέδιδε τυπική ισχύ στο νόμο μόνο με την δημοσίευσή 

του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Με το διάταγμα της 12 Νοεμβρίου 1927  «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του από 

14 Ιουνίου 1926 Ν.Δ. , περί τροποποιήσεως , συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των 

νόμων 1023, 2190 κλπ.» επικυρώνεται, με μικρές τροποποιήσεις, το διάταγμα της 

περιόδου της δικτατορίας Πάγκαλου  της 14 Ιουνίου 1926.  

1928 Στις 14 Σεπτεμβρίου 1928 υπογράφεται από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας 

Παύλο Κουντουριώτη διάταγμα «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών» σε εκτέλεση 

του 1ου άρθρου του διατάγματος  της 20ης Νοεμβρίου 1925 «περί συμπληρώσεως και 

τροποποιήσεως του νόμου 2190 ,περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως κλπ.». Το 

διάταγμα αυτό καθορίζει τα δημοσιεύματα των Ανωνύμων Εταιρειών που θα 

καταχωρίζονται στο ειδικό δελτίο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τίτλο 

«Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών».  

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το διάταγμα του 1928 στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών 

δημοσιεύονται τα ακόλουθα:  

 

                                          Δελτίον Ανωνύμων  Εταιρειών  
                         [ σύμφωνα με το διάταγμα της 14 Σεπτεμβρίου 1928 ] 
Αυτός που 
δημοσιεύει  

                                 Δημοσιεύματα  

Υπουργός 
Εθνικής 
Οικονομίας  

Διατάγματα και Υπουργικές Αποφάσεις: Περί συστάσεως 
Εταιρειών – Περί εγκρίσεως καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών 
και Ασφαλιστικών Εταιρειών -Περί τροποποιήσεως καταστατικών 
Ανωνύμων Εταιρειών και Ασφαλιστικών Εταιρειών - Περί 
ανακλήσεως Ανωνύμων Εταιρειών-Περί συστάσεως ελληνικών 
Ασφαλιστικών Εταιρειών-Περί παροχής αδείας ενεργείας 
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ασφαλιστικών πράξεων στην Ελλάδα-Περί εισαγωγής μετοχών 
στον Χρηματιστήριο  κλπ.   

Ανώνυμη 
Εταιρεία  

Στοιχεία των νόμιμων εκπροσώπων- Μεταβολές νόμιμων 
εκπροσώπων -Προσκλήσεις γενικής συνέλευσης-Ισολογισμοί-
Διανομή μερισμάτων κλπ.  

Τραπεζιτική 
Ανώνυμη 
Εταιρεία  

Πλην των ανωτέρω και Μηνιαία λογιστική κατάσταση. 

 

1929 Με νέο προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 1929  «περί 

περιορισμού της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιευόμενης ύλης» 

περιορίζεται ακόμη περισσότερο η δημοσιευόμενη ύλη. Πιο συγκεκριμένα:  

«Άρθρον 1  

Από της ισχύος του παρόντος Διατάγματος παύει η δια της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως δημοσίευσις. 

1) Των κατά τους οικείους νόμους περί δήμων και κοινοτήτων πράξεων περί διανομής 

των δημοτικών και κοινοτικών φόρων. 

2) Των αποφάσεων των Υπουργείων ή άλλων Διοικητικών Αρχών  περί χορηγίας 

αδειών συλλογής εράνων, συστάσεως λαχειοφόρων κλπ. 

3) Των αποφάσεων περί καθορισμού της συνθέσεως του ημερήσιου εδεσματολογίου του 

προσωπικού των φορτηγών ατμοπλοίων. 

4) Των αποδεικτικών επιδόσεως πράξεων των Συμβουλευτικών Επιτροπών Κεφαλαίου 

δια φορολογουμένους Μουσουλμάνους αγνώστου διαμονής δια τον καθορισμόν της 

φορολογητέας περιουσίας.  

5) Των πρωτοκόλλων καταστροφής εφθαρμένων κερματικών γραμματίων του κράτους. 

6) Των πράξεων των Εποπτικών Συμβουλίων και Επιθεωρητών της Δημοτικής 

Εκπαιδεύσεως περί προσαυξήσεως και διαβαθμίσεως δημοδιδασκάλων. 

7) Των αποφάσεων του προέδρου της Αεροπορικής Αμύνης περί αναθέσεως της 

διευθύνσεως των Κτηματικών γραφείων εις διαφόρους υπαλλήλους.  
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8) Των Διαταγμάτων περί ενεργείας στρατιωτικών και ναυτικών μετακινήσεων και 

τοποθετήσεων περιλαμβανομένων και των της Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και 

Διευθύνσεως Εμπορικού Ναυτικού. 

9) Των διακηρύξεων δημοπρασιών περί προμηθειών ή εργολαβιών παντός είδους 

κατασκευής, επισκευής, εκμισθώσεως κλπ. δημοσίων, λιμενικών, δημοτικών, 

κοινοτικών, εκκλησιαστικών ή μοναστηριακών έργων ή κτημάτων ή κτηνών εάν το 

σύνολον του μεγίστου ή ελαχίστου ορίου της προσφοράς, το ετήσιον μίσθωμα, ή εν γένει 

το αντικείμενον των δημοπρασιών τούτων δεν υπερβαίνει την αξίαν των 100.000 

δραχμών. 

10) Των αποφάσεων «περί εγκρίσεως εσωτερικών κανονισμών διαφόρων νοσοκομείων 

ή άλλων Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων».  

Άρθρον 2  

Από της ισχύος του παρόντος Διατάγματος θα δημοσιεύηται περίληψις μόνον των 

κάτωθι σημειουμένων Διαταγμάτων πράξεων κλπ. αποφάσεων:  

1) Των κατά τους κειμένους νόμους περί Πανεπιστημίων, Εθνικού Μετσοβείου 

Πολυτεχνείου και Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών 

συνδημοσιευομένων μετά των Διαταγμάτων διορισμού των Καθηγητών, πράξεων των 

οικείων Σχολών, περιοριζομένης της δημοσιεύσεως αυτών μόνον ως προς το 

αποτέλεσμα της κρίσεως και της προτάσεως των Σχολών. 

2) Των προκηρύξεων προς συγγραφήν διδακτικών βιβλίων Μέσης και Δημοτικής 

Εκπαιδεύσεως , των καθοριζουσών την ποσότητα και την οικονομίαν της ύλης των υπό 

κρίσιν υποβλητέων διδακτικών βιβλίων, δημοσιευόμενης εφεξής μόνον της εγκριτικής 

αποφάσεως του Υπουργού των αναλυτικών περί τούτων προγραμμάτων κατατεθειμένων 

εις το Υπουργείον της Παιδείας.  
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3) Των εκθέσεων των υπό κρίσιν διδακτικών βιβλίων, δημοσιευομένης εφεξής μόνο της 

αποφάσεως του Υπουργού περί των εγκρινομένων διδακτικών βιβλίων. 

4) Των αποφάσεων των Υπουργών, Γενικών Διοικητών και Νομαρχών περί 

χορηγήσεως αδειών μεταλλευτικών ερευνών, παρατάσεως ή ανακλήσεως αυτών, 

περιοριζομένης εφεξής της δημοσιεύσεως αυτών μόνον εις τα απαραιτήτως ουσιώδη 

στοιχεία τούτων.  

5) Των αποφάσεων περί επικηρύξεως ληστών και καθορισμού της αμοιβής δια την 

ανακάλυψιν αγνώστων δραστών ληστειών, δημοσιευομένου εφεξής μόνον του 

ονοματεπωνύμου των επικηρυσσομένων και του ποσού της αμοιβής. 

6) Των αποφάσεων περί εγκρίσεως των φορτοεκφορτωτικών διαφόρων λιμένων, 

δημοσιευομένης εφεξής μόνον της εγκριτικής αποφάσεως του οικείου Υπουργού, άνευ 

λεπτομερών πινάκων, τιμολογίων κλπ.  

7) Των αποφάσεων διαφόρων Αρχών περί απαλλοτριώσεως ιδιωτικών ή δημοσίων 

εκτάσεων , ή ανακλήσεως αυτών, περιοριζομένης εφεξής της δημοσιεύσεως αυτών 

μόνον εις τα ουσιώδη στοιχεία τούτων. 

8) Των δηλοποιήσεων των Νομαρχών περί αναθεωρήσεως των καταλόγων εκλογικών 

βιβλιαρίων δημοσιευομένης εφεξής περιλήψεως μόνον αυτών».   

1930  Με το διάταγμα της 16  Ιανουαρίου 1930 «περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών»  

καταργείται το διάταγμα της 14ης Σεπτεμβρίου 1928 « περί Δελτίου Ανωνύμων 

Εταιρειών» και δημιουργείται ειδικό τεύχος  της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , με 

τίτλο «Εφημερίς της Κυβερνήσεως Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών» . Σε αυτό το 

τεύχος θα δημοσιεύεται πλέον κάθε πράξη των Ανωνύμων Εταιρειών (σύσταση, 

τροποποίηση καταστατικού, ανάκληση, διορισμός μελών , μετοχικό κεφάλαιο κ.λ.π.). 

Από το φύλλο 103 της 26 Απριλίου 1955 μετονομάστηκε σε «Δελτίον Ανωνύμων 

Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης» (Δ.Α.Ε.-Ε.Π.Ε.). Αναλυτικότερα 
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σύμφωνα με το διάταγμα του 1930 στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιρειών δημοσιεύονται 

τα ακόλουθα:  

 

                                          Δελτίον Ανωνύμων  Εταιρειών  
                          [σύμφωνα με το διάταγμα της 16 Ιανουαρίου 1930]  
Αυτός που 
δημοσιεύει  

                                 Δημοσιεύματα  

Υπουργός 
Εθνικής 
Οικονομίας  

Υπουργικές Αποφάσεις: Περί συστάσεως Εταιρειών – Περί 
εγκρίσεως καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών και Ασφαλιστικών 
Εταιρειών -Περί τροποποιήσεως καταστατικών Ανωνύμων 
Εταιρειών και Ασφαλιστικών Εταιρειών - Περί ανακλήσεως 
Ανωνύμων Εταιρειών-Περί συστάσεως ελληνικών Ασφαλιστικών 
Εταιρειών-Περί παροχής αδείας ενεργείας ασφαλιστικών πράξεων 
στην Ελλάδα κλπ.   

Ανώνυμη 
Εταιρεία  

Επωνυμία, Έδρα και Διεύθυνση Γραφείων- Αναλυτικά τα στοιχεία 
ταυτότητος και μόνιμης διαμονής των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και τις πιθανές μεταβολές τους-Προσκλήσεις γενικής 
συνέλευσης-Ισολογισμοί-Διανομή μερισμάτων-Ισολογισμοί 
εκκαθαρίσεως-Άμεσοι αυξήσεις κεφαλαίου κλπ.  

Τραπεζιτική 
Ανώνυμη 
Εταιρεία  

Πλην των ανωτέρω και Μηνιαία λογιστική κατάσταση. 

    

1936 Η δημοσίευση του Αναγκαστικού Νόμου της 22 Ιανουαρίου 1936 «περί 

υποχρεώσεως δημοσιεύσεως δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως των Β.Δ. ή 

πράξεων αφορωσών εις την μεταβολήν της καταστάσεως των δημοσίων υπαλλήλων εν 

γένει » αποτελεί μια οιονεί υπενθύμιση του λαμπρού νομοθετήματος του Χ. 

Τρικούπη, του νόμου  ΑΝΔ΄ «περί καταχωρίσεως Διαταγμάτων εν τη Εφημερίδι της 

Κυβερνήσεως κτλ.» (Φ.Ε.Κ. 81/20 Αυγούστου 1882), προχωράει, όμως ακόμη 

περισσότερο αφού φτάνει μέχρι την ακύρωση της μη δημοσιευθείσας απόφασης ή 

πράξης. Ο Α.Ν. αποτελείται από 7 άρθρα. Με απόλυτο τρόπο ορίζεται ότι βασικό 

στοιχείο της  νομιμότητας μιας πράξης σχετικά με διορισμούς, μονιμοποιήσεις, 

μισθοδοσία, καταβολή επιδομάτων κλπ. αποτελεί η δημοσίευσή της στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως.  

«Άρθρον 1 
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1. Διορισμός δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου, υπηρέτου ή εργάτου εις τακτικάς ή 

εκτάκτους θέσεις είτε επί μηνιαίω μισθώ είτε επί ημερησία αποζημειώσει  είναι άκυρος 

αν το περί τούτου Βασιλικόν Διάταγμα ή η σχετική Πράξις της Διοικήσεως δεν 

δημοσιευθή προηγουμένως εν περιλήψει εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

2. Οι προϊστάμενοι των οικείων υπηρεσιών δεν εγκαθιστώσι τους ανωτέρω αν εν τω 

εγγράφω κοινοποιήσεως του διορισμού δεν μνημονεύηται ο αριθμός φύλλου της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις ο εδημοσιεύθη  η περίληψις του περί διορισμού 

Βασιλικού Διατάγματος ή Πράξεως. Εν τη εννοία του διορισμού περιλαμβάνεται και η 

μονιμοποίησις 

3. Αι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και δια τους στρατιωτικούς εν γένει , ως και δια 

τους επί συμβάσει προσλαμβανομένους εις τακτικάς ή εκτάκτους θέσεις».  

Στη συνέχεια ο νομοθέτης με το άρθρο 2 εξαιρεί από το  άρθρο 1 τους οπλίτες του 

στρατού ξηράς, του ναυτικού, της αεροπορίας και της χωροφυλακής, τους 

αναπληρωτές δάσκαλους και τους αναπληρωτές του κατώτερου προσωπικού της 

υπηρεσίας Ταχυδρομείων- Τηλεγραφείων, ενώ για το κατώτερο νοσηλευτικό 

προσωπικό προβλέπεται η δυνατότητα  της εγκατάστασης στη θέση  του πριν από την 

δημοσίευση στην Εφημερίδα. Στο επόμενο άρθρο 3 καθορίζεται πως η δημοσίευση 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως είναι υποχρεωτική για οποιαδήποτε μεταβολή της 

υπηρεσιακής κατάστασης των δημόσιων υπαλλήλων, ενώ στο άρθρο 4 καθορίζεται ο 

τύπος «των εν περιλήψει δημοσιεύσεων των δημόσιων αρχών». Με το άρθρο 5 

συνδέεται η καταβολή οποιουδήποτε επιδόματος με την δημοσίευση της απόφασης 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ με τα δύο τελευταία ορίζονται τα σχετικά με 

την ισχύ του νόμου.  

1937 Με τον Αναγκαστικό Νόμο 972 της 22 Νοεμβρίου 1937 «περί υποχρεωτικής 

δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων αφορωσών το 
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προσωπικόν των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή υπηρεσιών αυτονόμων 

οργανισμών» επεκτείνεται η υποχρεωτική δημοσίευση των αποφάσεων ή πράξεων 

που αφορούν στο προσωπικό των  ΝΠΔΔ. Προβλέπεται μάλιστα η δημοσίευση σε 

ιδιαίτερο τεύχος με τίτλο «Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Πράξεις Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου». Μεγάλο ενδιαφέρον, επίσης,  παρουσιάζει η παράγραφος 5 του 

μοναδικού άρθρου του ΑΝ. Πιο συγκεκριμένα προβλέπει :  

«5) Εντός 6 μηνών από της ισχύος του παρόντος Νόμου  άπαντα τα περί ων η 

προηγούμενη παράγραφος Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αυτόνομοι 

Οργανισμοί, Ειδικαί Υπηρεσίαι και Ειδικά Ταμεία, υποχρεούνται να δημοσιεύσωσι εις 

την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αναλυτικόν πίνακα εμφαίνοντα το ονοματεπώνυμον 

και την ηλικίαν του μέχρι της ισχύος του παρόντος Νόμου υπηρετούντος παρ’ εκάστου 

αυτών υπαλληλικού και υπηρετικού προσωπικού (τακτικού ή εκτάκτου ή επί συμβάσει) 

τον χρόνον προσλήψεως εκάστου και τα ς τυχόν προαγωγάς  αυτού, τον βαθμόν υφ’ον 

υπηρετεί, τας αποδοχάς ας λαμβάνει (τακτικάς ή εκτάκτους) και τα τυπικά αυτού 

γραμματικά προσόντα προκειμένου περί υπαλλήλων […]».   

Στις 31 Δεκεμβρίου 1937 εκδίδεται ο Αναγκαστικός Νόμος 1013 της 30  Δεκεμβρίου 

1937 «περί τροποποιήσεως των περί του Εθνικού Τυπογραφείου κειμένων διατάξεων» 

με το άρθρο 1 του οποίου ο υπουργός των Οικονομικών εξουσιοδοτείται να 

αποφασίζει για την τιμή πώλησης των φύλλων της  Εφημερίδος, για τις συνδρομές, 

την δωρεάν διάθεση φύλλων καθώς επίσης για το κόστος των καταχωρίσεων ιδιωτών 

κλπ.  

1939  Με τον Αναγκαστικό Νόμο 1998 του 1939 «Περί Σημάτων» δημιουργείται το 

«Δελτίον Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» στο οποίο δημοσιεύονται τα 

διπλώματα ευρεσιτεχνίας καθώς και τα εταιρικά-εμπορικά και βιομηχανικά- σήματα 
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(Σήμα Κατατεθέν).  Σύμφωνα , λοιπόν, με το άρθρο 36 του ΑΝ προβλέπονται τα 

ακόλουθα:  

«1. Πάσαι αι δημοσιεύσεις, αι γινόμεναι δια του Επισήμου Δελτίου Εμπορικής και 

Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας θα γίνωνται εφεξής δι’ ειδικού τεύχους της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως, εκδιδομένου κατά δεκαπενθήμερον υπό τον υπότιτλον «Δελτίον 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας».  

2. Το κατά το άρθρον 3 του υπό 1/8 Σεπτεμβρίου 1924 Διατάγματος «Επίσημον Δελτίον 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» παύει εκδιδόμενον».  

Στις 30 Οκτωβρίου 1939 δημοσιεύεται ο Α.Ν. 2051 της 28ης Οκτωβρίου 1939 «περί 

επεκτάσεως των διατάξεων του Α.Ν. 972/1937, περί υποχρεωτικής δημοσιεύσεως εις 

την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πράξεων αφορωσών το προσωπικόν  των νομικών 

προσώπων Δημοσίου Δικαίου, ειδικών ταμείων ή υπηρεσιών και αυτονόμων 

οργανισμών επί του προσωπικού όλων των Ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητος 

Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως», με τον οποίο επεκτείνονται οι 

διατάξεις του Αναγκαστικού Νόμου 972. Στο άρθρο 1 του νόμου ορίζεται ότι «επί του 

προσωπικού όλων των Ιδρυμάτων ιδιωτικού δικαίου , διατελούντων οπωσδήποτε υπό 

τον έλεγχον ή υπό την εποπτείαν του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και  αντιλήψεως 

εφ’ όσον έτυχον ή θέλουσι τύχει οπωσδήποτε οικονομικής ενισχύσεως εκ μέρους του 

κράτους».  

   Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής και για τρία και πλέον χρόνια  μέχρι την 

απελευθέρωση της χώρας τον Οκτώβριο του 1944 όπως στις πιο πολλές εκφάνσεις 

της οικονομικής και κοινωνικής ζωής  της χώρας έτσι και στην έκδοση της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως επήλθε διχασμός.  

Η  «Ελληνική Πολιτεία» , το  κρατικό- πολιτειακό  μόρφωμα που εμφανίστηκε 

αμέσως μετά την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων στην Αθήνα, το οποίο 
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απέκτησε νομική υπόσταση ελέω Γερμανών και Ιταλών και επανδρώθηκε από 

πρόθυμους συνεργάτες των συνέχισε  την έκδοση της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

με τον υπέρτιτλο όμως  «Ελληνική Πολιτεία».  

Η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Πολιτείας συνέχισε  την έκδοσή της, 

σε τεύχη Α΄, Β΄, Γ΄ , Παράρτημα, ΝΠΔΔ, ΔΑΕ μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 1944. Στις 

12 Οκτωβρίου 1944 κυκλοφόρησε το φύλλο 242 Α΄ , το τελευταίο φύλλο της 

Κατοχής, το οποίο περιλάμβανε το διάγγελμα του υπό παραίτηση κατοχικού 

πρωθυπουργού Ιωάννη Ράλλη. Στις 18 Οκτωβρίου 1944 κυκλοφορεί το φύλλο 1 Α΄ 

(νέα αρίθμηση), στο οποίο δημοσιεύεται το διάγγελμα του πρωθυπουργού της 

απελευθέρωσης Γεωργίου Παπανδρέου, η κυκλοφορία του οποίου αποκαθιστά την 

νομιμότητα που διακόπηκε με βίαιο τρόπο τον Απρίλιο του 1941.  

   Εκτός, όμως, από την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  των συνεργατών των 

Γερμανών υπήρχε και η ελληνική κυβέρνηση στην εξορία, η οποία αναγνωριζόταν ως 

η νόμιμη κυβέρνηση του ελληνικού λαού από ολόκληρο τον ελεύθερο κόσμο. Αυτή 

άρχισε να εκδίδει Εφημερίδα , στην αρχή ένα τεύχος- «τεύχος μόνον»-ενώ στη 

συνέχεια χωρίστηκε σε «τεύχος πρώτον» και «τεύχος δεύτερον», συνεχίζοντας  την 

αρίθμηση του Α΄ Τεύχους του ελεύθερου ελληνικού  κράτους πριν από την επιβολή 

της τριπλής κατοχής.   

Τα σχετικά με τη δημοσιευτέα ύλη στην Εφημερίδα της [εξόριστης] Κυβερνήσεως 

καθόρισε η Συντακτική Πράξη της 22 Οκτωβρίου 1941  «περί οργανώσεως των 

κρατικών λειτουργιών» , η οποία στο άρθρο 10 προβλέπει τα εξής: «Οι Νόμοι και τα 

διατάγματα δημοσιεύονται εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αι δε αποφάσεις του 

Υπουργικού Συμβουλίου και αι Υπουργικαί αποφάσεις μόνον οσάκις τούτο κρίνεται 

αναγκαίον  […]». 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

[η οποία εκδόθηκε από την ελληνική κυβέρνηση εκτός Αθηνών και στη συνέχεια «εν 

εξορία» (2 Μαΐου 1941- 18 Οκτωβρίου 1944)] 

ΤΟΠΟΣ 
ΕΚΔΟΣΗΣ 

   ΤΕΥΧΟΣ       ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

     ΑΠΟ        ΕΩΣ  

     Χανιά    ΜΟΝΟΝ 151/2-5-1941 162/14-5-19411 αλλά και 

165/15-5-1941 

Επί του 
Θωρηκτού 

«Αβέρωφ» (εν 
λιμένι 

Αλεξανδρείας)  

   ΜΟΝΟΝ 162/2-6-1941 166/29-6-1941 

Johannesburg ή 

Τζοχάννεσμπεργκ 

  ΜΟΝΟΝ 167/20-7-1941 169/5-9-1941 

Λονδίνον  ΜΟΝΟΝ 170/24-9-1941 179/31-12-1941 

Λονδίνον ΠΡΩΤΟΝ  1/30-1-1942 28/31-12-1942 

Λονδίνον ΔΕΥΤΕΡΟΝ 1/29-1-1942 16/30-12-1942 

Λονδίνον ΠΡΩΤΟΝ 1/11-1-1943 13/15-4-1943 

Λονδίνον ΔΕΥΤΕΡΟΝ 1/15-1-1943 8/12-4-1943 

Κάϊρον ΠΡΩΤΟΝ 14/5-5-1943 35/31-12-1943 

Κάϊρον ΔΕΥΤΕΡΟΝ 9/5-5-1943 33/31-12-1943 

Κάϊρον ΠΡΩΤΟΝ 1/19-1-1944 37/14-10-1944 

Κάϊρον ΔΕΥΤΕΡΟΝ 1/16-1-1944 41/18-10-1944 

 

                                                 
1 Δεν εκδόθηκε ΦΕΚ 159 μια και την ημέρα έκδοσής του βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με πληροφορία 
του Ι. Τσουδερού, το τυπογραφείο στα Χανιά. Επίσης, εκδόθηκε στα Χανιά ΦΕΚ 162/ 14 Μαΐου  
1941, αλλά και  ΦΕΚ 162/2 Ιουνίου 1941  επί του θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» στο λιμάνι της 
Αλεξάνδρειας. Τέλος, υπάρχει ΦΕΚ 165/15-5-1941 που εκδόθηκε στα Χανιά , αλλά και ΦΕΚ 165/ 28 
Ιουνίου 1941 που εκδόθηκε επί του θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ» στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας.  
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1943  Στις 17 Σεπτεμβρίου 1943 δημοσιεύθηκε από την κατοχική κυβέρνηση Ι. 

Ράλλη ο νόμος 617 της 16 Σεπτεμβρίου 1943 «περί επενεκτέων οικονομιών της 

δημοσιευόμενης ύλης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», με τον οποίο περιορίστηκε 

σημαντικά η δημοσιευτέα ύλη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στις μη 

δημοσιευόμενες πράξεις συμπεριλήφθηκαν όλες αυτές που αφορούσαν τις μη  

υπηρεσιακές μεταβολές-ως υπηρεσιακές μεταβολές νοούνται ο διορισμός, η 

προαγωγή, ο υποβιβασμός, η μετάταξη σε άλλη υπηρεσία, η μετάθεση, η θέση 

διαθεσιμότητα, η έξοδος από την υπηρεσία- των δημόσιων υπαλλήλων, των 

υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., των αυτόνομων οργανισμών  και των υπαλλήλων  Ν.Π.Ι.Δ. που 

τελούν υπό την εποπτεία του υπουργείου Εθνικής Προνοίας, τις περιλήψεις 

υπουργικών εγκρίσεων για τη σύσταση συνεταιρισμών πάσης φύσεως, τους 

προϋπολογισμούς, ισολογισμούς και απολογισμούς των Ν.Π.Δ.Δ., ειδικών ταμείων 

και υπηρεσιών (δημοσιεύεται μόνο η εγκριτική απόφαση του οικείου υπουργείου), τις 

πράξεις ελέγχου του Ελεγκτικού συνεδρίου πάνω στις διαχειρίσεις Ν.Π.Δ.Δ., των 

ειδικών ταμείων και υπηρεσιών και τέλος παύουν να δημοσιεύονται οι αποφάσεις οι 

αποφάσεις νομαρχών, δημάρχων και κοινοταρχών καθαρώς τοπικού χαρακτήρα 

(δημοσιεύονται μόνο οι εγκριτικές αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού).  

Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 1 του νόμου έρχεται να νομιμοποιήσει 

αναδρομικά πράξεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές που έπαυσε η δημοσίευσή 

τους με το νόμο 617 αλλά δεν είχαν δημοσιευτεί, όπως όφειλε, στο διάστημα 1 

Σεπτεμβρίου 1942-16 Σεπτεμβρίου 1943.  

Στο πρώτο εδάφιο του δεύτερου και τελευταίου άρθρου του νόμου εξουσιοδοτείται ο 

υπουργός των Οικονομικών «κατά παρέκκλισιν των κειμένων διατάξεων πάντα τα 

ζητήματα τ’ αφορώντα δημοσίευσιν ύλης εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 
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λαμβάνονται πάντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς επίτευξιν οικονομίας χάρτου εις τας 

τυπογραφικάς εργασίας του Εθνικού Τυπογραφείου». 

1944-45  Οι πρώτες μετά την απελευθέρωση της χώρας ελληνικές κυβερνήσεις με μια 

σειρά Συντακτικών Πράξεων προσπάθησαν να επανασυνδέσουν την καταλυθείσα 

νομιμότητα του Απριλίου 1941 με αυτή του Οκτωβρίου 1944. Έτσι με την 4η 

Συντακτική Πράξη της 2 Δεκεμβρίου 1944 καθορίστηκε όπως τα «συντακτικού 

χαρακτήρος και περιεχομένου νομοθετήματα δύνανται ν’ ακυρώνονται ή να 

καταργούνται ή να τροποποιούνται αναδρομικώς διά νόμου με πρόταση του 

Υπουργικού Συμβουλίου», ενώ με την 58η Συντακτική Πράξη της 26 Ιουνίου 1945 

(Φ.Ε.Κ. 163/Α΄/27-6-1945) τα ακυρούμενα νομοθετήματα της περιόδου της Κατοχής 

αυξήθηκαν πάρα πολύ, διατηρουμένων κάποιων εξαιρέσεων που αφορούσαν κυρίως 

τις συντάξεις ή τα βοηθήματα που καταβάλλονταν από το Δημόσιο Ταμείο. 

1950 Με το Βασιλικό διάταγμα της 8ης Μαΐου 1950 «περί καταχωρήσεως πινάκων 

απολυομένων μαθητών εκ των γυμνασίων κλπ.» ορίζεται η δημοσίευση στο 

Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως των πινάκων «των εκάστοτε 

απολυομένων μαθητών εκ των Γυμνασίων του Κράτους, των Δημοσίων και Μέσων 

Εμπορικών Σχολών και Ιδιωτικών Γυμνασίων». Η καταχώριση έχει αναδρομική ισχύ 

από το σχολικό έτος 1948- 1949.  

1959  Παρά τις ανωμαλίες που προκλήθηκαν στη δημοσιευτέα ύλη της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως, κυρίως στη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής, ο αριθμός των 

τευχών δεν άλλαξε παρά μόνον το 1959 όταν με το Ν.Δ. 3979 της 13 Σεπτεμβρίου 

1959 «Περί τροποποιήσεως ενίων διατάξεων του Α.Ν. 1731-39 , περί αναγκαστικών 

απαλλοτριώσεων» , με το άρθρο 13 θεσμοθετείται το «Τεύχος  Τέταρτον» στο οποίο 

του λοιπού, από 18 Οκτωβρίου 1959, θα δημοσιεύονται «Πάσα διοικητική πράξις 

αφορώσα εις αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν μέχρι πλήρους συντελέσεως ταύτης διά 
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παρακαταθέσεως ή καταβολής της αποζημιώσεως, ως και αι κατ’ εφαρμογήν των 

διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας εκδιδόμεναι πράξεις, των οποίων απαιτείται  

κατά νόμον δημοσίευσις εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταχωρίζονται εις 

ειδικόν τεύχος ταύτης ». Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ξεχωριστού τεύχους για τα 

πολεοδομικά θέματα και τις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις οφείλεται στα μεγάλης 

κλίμακας δημόσια έργα που εκτελούνται εκείνη την περίοδο καθώς επίσης και στην 

οικιστική έκρηξη που παρατηρείται γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως 

γύρω από το πολεοδομικό συγκρότημα των Αθηνών.  

1971 Με το Βασιλικό  διάταγμα της 31 Δεκεμβρίου 1971 «περί του Ακαδημαϊκού και 

διδακτικού έτους, του εορτολογίου, των εγγραφών, μετεγγραφών, των αμοιβών και 

ποινών, της φοιτήσεως, των εξετάσεων και των τίτλων σπουδών των σπουδαστών των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών» και το 3ο εδάφιο του άρθρου 36 ορίζεται «οι κατά το 

παρόν άρθρον πίνακες πτυχιούχων δημοσιεύονται κατά ακαδημαϊκόν έτος εις ο 

αναφέρονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως […..]».  

1972 Με το βασιλικό  διάταγμα της 11 Μαΐου 1972 «περί του ακαδημαϊκού και 

διδακτικού έτους, του εορτολογίου, των εγγραφών, μετεγγραφών, των αμοιβών και 

ποινών, της φοιτήσεως, των εξετάσεων και των τίτλων σπουδών των σπουδαστριών 

των Σχολών Νηπιαγωγών» και το 3ο εδάφιο του άρθρου 36 ορίζεται «οι κατά το 

παρόν άρθρον πίνακες πτυχιούχων δημοσιεύονται κατά ακαδημαϊκόν έτος εις ο 

αναφέρονται δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως [….]».  

1976 Το 1976 επιχειρείται μετά από πολλά χρόνια μια συνολική κωδικοποίηση  της 

δημοσιευόμενης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ύλης και γενικότερα των κατά 

καιρούς από το 1833 και εντεύθεν  σχετικών με αυτήν νομοθετημάτων ή διαταγμάτων 

με το νόμο 301 της 19 Απριλίου 1976 «περί της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
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δημοσιευόμενης ύλης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την έκδοσιν και 

κυκλοφορίαν ταύτης».   

Ο νόμος 301 αποτελείται  από 12 άρθρα. Με το άρθρο 1 ο νομοθέτης καθορίζει 

γενικά τι καταχωρίζεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ στο  άρθρο 2 

καθορίζει τι δεν καταχωρίζεται. Με το άρθρο 3 προβλέπεται ο τρόπος τήρησης της 

αρχής της δημοσιότητος για πράξεις της διοίκησης- αποφάσεις ή εγκύκλιοι 

νομαρχιών, πράξεις ΝΠΔΔ κλπ.- που δεν προβλέπεται η δημοσίευσή τους στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου.  

Με το άρθρο 4 καθορίζονται ποιες από τις πράξεις ή αποφάσεις της διοίκησης του 

άρθρου 1 δημοσιεύονται σε περίληψη, ενώ με το άρθρο 5 γίνεται απαρίθμηση των 

δημοσιευόμενων νόμων, αποφάσεων ή πράξεων της διοίκησης σε κάθε τεύχος της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ξεχωριστά.  

Με το άρθρο 6 του νόμου ορίζεται ότι «η παραγγελία προς δημοσίευσιν δια της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως των κατά τας κειμένας διατάξεις καταχωρουμένων εν 

αυτή παρέχεται υπό του υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Η αρμοδιότης αυτή 

δύναται να μεταβιβάζεται ως προς ωρισμένα τεύχη εις υφυπουργόν ή ανώτατον 

δημόσιον λειτουργόν».  

Με τα άρθρα 7, 8 και 9  ο νομοθέτης καθορίζει τα σχετικά με την  κυκλοφορία της 

Εφημερίδας, την αρίθμηση των φύλλων και τη σελιδαρίθμηση των τευχών, τη 

διανομή της, τις συνδρομές, αλλά και τα σχετικά με την εκτέλεση  των 

δημοσιευόμενων πράξεων (άρθρο 8 ) κλπ.  

Με το άρθρο 10, το οποίο φέρει τον τίτλο «Εξουσιοδοτήσεις» παρέχεται η 

δυνατότατα είτε με προεδρικά διατάγματα , είτε με υπουργικές αποφάσεις να 

ρυθμίζονται ζητήματα τα οποία δεν καλύπτονται από την γενική διατύπωση του 
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νόμου 301/1976. Τέλος, με το άρθρο 11 καθορίζονται των νόμων ή διαταγμάτων τα 

οποία καταργούνται από της ισχύος του νόμου 301.  

Ύλη που δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο 301/1976 

   Σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 του νόμου 301/1976 με τον οποίο 

καταργείται κάθε προηγούμενη από το 1833 ρύθμιση που αντιβαίνει τις  διατάξεις 

του, δια της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως δημοσιεύονται:  

Α. Οι κατά το Σύνταγμα κυρούμενοι και εκδιδόμενοι νόμοι, ο Κανονισμός της Βουλής 

και αι τροποποιήσεις αυτού, ως και αι υπό τούτου προβλεπόμεναι ως δημοσιευτέαι, 

πράξεις της Βουλής ή του Προέδρου αυτής. 

Β.  Τα Προεδρικά διατάγματα είτε κανονιστικού είτε ατομικού χαρακτήρος, αι κατά το 

άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ως και τα 

διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας.  

Γ. Αι κανονιστικού χαρακτήρος πράξεις του υπουργικού συμβουλίου, του 

πρωθυπουργού και των υπουργών ή υφυπουργών, ως και οιουδήποτε ετέρου 

συλλογικού ή ατομικού οργάνου της Διοικήσεως, επιφυλασσομένων των διατάξεων του 

άρθρου 2 του παρόντος.  

Δ.  Αι ατομικού χαρακτήρος διοικητικαί πράξεις, η δημοσίευσις των οποίων, εις πλήρες 

κείμενον  ή εν περιλήψει, προβλέπεται υπό ειδικής διατάξεως νόμου. 

Ε.   Πράξεις δημοσίων επιχειρήσεων, εταιρειών, ιδρυμάτων ή άλλων νομικών 

προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των οποίων η δημοσίευσις δια της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως προβλέπεται υπό ειδικής διατάξεως νόμου.  

Ύλη που δεν δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο 301/1976 

   Σύμφωνα με το άρθρο 2 του εν λόγω νόμου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

δεν δημοσιεύονται:  
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1.Α.  Αι κανονιστικού χαρακτήρος πράξεις οιουδήποτε εκ των υπό στοιχείον Γ΄ της 

παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου οργάνων της διοικήσεως δια της οποίας 

ειδική διάταξις νόμου προβλέπει την δημόσιαν γνωστοποίησιν αυτών δι’ ετέρου 

πρόσφορου μέσου.  

Β.  Αι κανονιστικού χαρακτήρος πράξεις των νομαρχών.  

Γ.  Αι περί καθιερώσεως υπερωριακής επ’ αμοιβή εργασίας κατά υπηρεσίαν  ή κλάδον 

αποφάσεις.  

Δ.  Αι περί εγκρίσεως ημερών κινήσεως εκτός έδρας, καθ’ υπέρβασιν των υπό κειμένων 

διατάξεων επιτρεπομένων, αποφάσεις.  

Ε.  Αι περί συγκροτήσεως του διορισμού ή αντικαταστάσεως μελών συμβουλίων ή 

επιτροπών αποφάσεις, πλην των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου ή δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων ή ιδρυμάτων.  

ΣΤ.  Αι διακηρύξεις δημοπρασιών ή διαγωνισμών εκτελέσεως έργων, εκπονήσεως 

μελετών, διενέργειας προμηθειών, ως και περί εκποιήσεως ή μισθώσεως κινητών ή 

ακίνητων πραγμάτων του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

Ζ.   Αι προσκλήσεις προς συμμετοχήν εις διαγωνισμούς δια την κατάληψιν θέσεων των 

δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

Η.  Αι αφορώσαι εις την υπηρεσιακήν θέσιν ή κατάστασιν, ή τας αποδοχάς ή απολαβάς 

εν γένει των δημοσίων λειτουργών, των δημοσίων  πολιτικών ή στρατιωτικών 

υπαλλήλων πάσης κατηγορίας, ως και των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, πράξεις. Κατ’ εξαίρεσιν δημοσιεύονται υποχρεωτικώς αι περί διορισμού, 

προαγωγής, εντάξεως, αργίας, διαθεσιμότητος, μετατάξεως, υποβιβασμού, αποδοχής, 

παραιτήσεως και περί απολύσεως των ως άνω λειτουργών ή υπαλλήλων πράξεις. Εις 

την έννοιαν της  απολύσεως περιλαμβάνεται και η υπό της νομοθεσίας των ενόπλων 

δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας προβλεπομένη  αποστρατεία ή απόταξις.  
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Θ. Οι κατά την εκάστοτε ισχύουσαν νομοθεσίαν συντασσόμενοι πίνακες προακτέων ή 

μεταθετέων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου. 

Ι.  Αι περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και διαθέσεως αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν 

γένει των δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως ή άλλων 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων οργανισμών ή επιχειρήσεων ή 

ειδικών υπηρεσιών και Τραπεζών, ως και αι περί άρσεως ταύτης  αποφάσεις.  

ΙΑ.  Αι αποφάσεις των νομαρχών περί συγκροτήσεως ερανικών επιτροπών και 

επιτροπών λαχειοφόρων αγορών.  

ΙΒ.   Αι αφορώσαι εις την υπηρεσιακήν θέσιν ή κατάστασιν των υπαλλήλων οιουδήποτε 

οργανισμού ή επιχειρήσεως λειτουργούσης υπό μορφήν νομικού προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου πράξεις.  

ΙΓ.  Οι πίνακες των απολυομένων μαθητών των σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως, ως 

και οι πίνακες των αποφοίτων των Σχολών Εκπαιδεύσεως διδακτικού Προσωπικού.  

2. Κανονιστικαί πράξεις του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης, αφορώσαι εις την 

οργάνωσιν, σύνθεσιν, διάταξιν και εξοπλισμόν ή εφοδιασμόν των ενόπλων δυνάμεων 

της χώρας και χαρακτηριζόμεναι ως απόρρητοι, δεν δημοσιεύονται δια της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως, γνωστοποιούνται δε μόνον εις τας αρμοδίας υπηρεσίας και τους 

κατά νόμον αποδέκτας αυτών, κατά τας ειδικάς περί τούτου διατάξεις.  

   Αναλυτικότερα σύμφωνα με το άρθρο 5 του  Νόμου  301 του 1976 η Εφημερίς της 

Κυβερνήσεως εκδίδεται στα παρακάτω τεύχη:  

    «Τεύχος Πρώτον: Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται οι κατά το Σύνταγμα 

κυρούμενοι και εκδιδόμενοι νόμοι, ο κανονισμός της Βουλής, ως και αι υπό τούτου 

προβλεπόμεναι ως δημοσιευτέαι, κανονιστικού περιεχομένου πράξεις της Βουλής  ή του 
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Προέδρου αυτής. Τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας και αι κατά το 

άρθρον 44 παρ. 1 του Συντάγματος  εκδιδόμεναι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.  

Άπαντα τα κανονιστικού περιεχομένου προεδρικά διατάγματα, τα προεδρικά 

διατάγματα περί διορισμού, αποδοχής, παραιτήσεως ή απαλλαγής εκ των καθηκόντων 

του πρωθυπουργού, ως και περί διορισμού, αποδοχής, παραιτήσεως ή παύσεως 

υπουργών ή υφυπουργών. Αι κανονιστικού περιεχομένου πράξεις του Υπουργικού 

Συμβουλίου ή της εξ Υπουργών Επιτροπής και αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής. 

Αι συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου μετά φυσικών ή νομικών προσώπων, αι 

συμβάσεις και συμφωνίαι μετά ξένων κρατών, αι τροποποιήσεις αυτών, ως και οι 

κανονισμοί, αι κανονιστικαί διατάξεις και αι πράξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας 

της Ελλάδος.  

    Τεύχος Δεύτερον: Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι  κανονιστικαί εν γένει 

αποφάσεις των υπουργών ή άλλων οργάνων της Διοικήσεως και παν δημοσίευμα μη 

εμπίπτον εις την ύλην των λοιπών τευχών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. 

   Τεύχος Τρίτον: Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι πράξεις  περί διορισμού, 

προαγωγής, εντάξεως, αργίας, διαθεσιμότητος, μετατάξεως, υποβιβασμού, αποδοχής 

παραιτήσεως και απολύσεως των δημοσίων λειτουργών, των δημοσίων πολιτικών ή 

στρατιωτικών υπαλλήλων πάσης κατηγορίας. Αι πράξεις περί διορισμού, προαγωγής, 

και αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και ορκωτών 

λογιστών. Ομοίως τα προεδρικά διατάγματα περί απονομής παρασήμων ως και περί 

απονομής χάριτος ή άρσεως των συνεπειών καταδίκης.  

   Τεύχος Τέταρτον: Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι πράξεις περί κηρύξεως 

αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, περί τροποποιήσεως ή ανακλήσεως τούτων και περί 

παρακαταθέσεως της ορισθείσης αποζημιώσεως. Ομοίως αι περί καθορισμού του 

αιγιαλού και της παραλίας και των βιομηχανικών ζωνών, περί καθορισμού εθνικών 
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δρυμών, δημοσίων δασών και δασικών εν γένει ή αναδασωτέων εκτάσεων, ως και 

πάσαι αι κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας εκδιδόμεναι 

πράξεις, των οποίων κατά νόμον απαιτείται δημοσίευσις  εις την Εφημερίδαν της 

Κυβερνήσεως.  

   Τεύχος «Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου»: Εις τούτο καταχωρούνται αι 

πράξεις περί διορισμού, προαγωγής, εντάξεως, αργίας, διαθεσιμότητος, μετατάξεως, 

αποδοχής παραιτήσεως, απολύσεως ή υποβιβασμού των υπαλλήλων των Νομικών 

Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Αι περί διορισμού και λοιπών μεταβολών του Ιερού 

Κλήρου πράξεις και αι τοιαύται του Προσωπικού των Εκκλησιαστικών Οργανισμών, 

ων η δημοσίευσις απαιτείται κατά  τας περί τούτων διατάξεις. Εις το αυτό τεύχος 

καταχωρούνται επίσης τα προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις περί διορισμού, 

ανανεώσεως θητείας, αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως διοικητών, υποδιοικητών, 

προέδρων και μελών διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου ή δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, τραπεζών ή ιδρυμάτων.  

    Τεύχος «Παράρτημα»: Εις τούτο καταχωρούνται αι πράξεις, περί προκηρύξεως 

εδρών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, περί προκηρύξεως εξετάσεων 

υποψηφίων δικηγόρων και συμβολαιογράφων, περί αποδοχής δωρεών προς το 

Ελληνικόν Δημόσιον, περί επιβολής προστίμων δια τελωνειακάς παραβάσεις, ως και 

αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, ων η δημοσίευσις απαιτείται κατά Νόμον. 

Ομοίως καταχωρούνται οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών περί πληρώσεως 

θέσεων εις δημοσίας υπηρεσίας και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μετά των 

κυρουσών τούτους αποφάσεων. Ομοίως οι πίνακες  επιτυχόντων συμβολαιογράφων και 

κληρώσεως λαχειοφόρων κρατικών δανείων.     

   Τεύχος «Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης»: Εις το 

τεύχος τούτο καταχωρούνται αι πράξεις περί συστάσεως ανωνύμων εταιρειών ή 
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εταιρειών περιορισμένης ευθύνης μετά των  κειμένων ή περιλήψεων των οικείων 

καταστατικών ή των τροποποιήσεων αυτών ως και πάσα ετέρα πράξις αναφερόμενη εις 

τας ως άνω εταιρείας, τας δημοσίας εν γένει επιχειρήσεις ή οργανισμούς, 

λειτουργούντας υπό μορφήν ιδιωτικού δικαίου, ης η δημοσίευσις δια της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως προβλέπεται υπό του νόμου. Ομοίως πάσα πράξις αναφερομένη εις 

το χρηματιστήριον, την επιτροπήν κεφαλαιογοράς, την έκδοσιν δανείων και τα 

χρεώγραφα, τας αλλοδαπάς ασφαλιστικάς εταιρείας και μεσίτας του Λλόυδ του 

Λονδίνου, τους αντιπροσώπους και πράκτορας αυτών, τους αλληλοασφαλιστικούς 

συνεταιρισμούς και ταμεία, ης η δημοσίευσις δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 

προβλέπεται υπό του νόμου. Ωσαύτως καταχωρούνται οι ισολογισμοί, αι ανακοινώσεις 

και αι προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων, ως και αι εκθέσεις εκτιμήσεως των 

περιουσιακών στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιωρισμένης 

ευθύνης και των δημοσίων εν γένει επιχειρήσεων και οργανισμών λειτουργούντων υπό 

μορφή ιδιωτικού δικαίου, ων κατά νόμον απαιτείται η δημοσίευσις. Τέλος οι 

ισολογισμοί των φιλανθρωπικών σωματείων και των αλληλοασφαλιστικών ταμείων και 

συνεταιρισμών, αι δικαστικαί προσκλήσεις και λοιπά έγγραφα σχετικά με απωλείας 

τίτλων, ων κατά νόμον απαιτείται η δημοσίευσις ως και αι μηνιαίαι λογιστικαί 

καταστάσεις των Τραπεζικών εταιρειών.  

   Τεύχος «Δελτίον Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας»: Εις τούτο 

καταχωρούνται αι περιλήψεις των αποφάσεων των δικαστηρίων σημάτων δι’ ων 

γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα εμπορικά και βιομηχανικά σήματα, ως και των  

πράξεων περί ανανεώσεως και διαγραφής αυτών. Ομοίως οι τίτλοι των απονεμηθέντων 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μετά του αύξοντος αριθμού, της ημερομηνίας των στοιχείων 

των δικαιούχων και των πληρεξουσίων και αντικλητών αυτών ως και περιλήψεις των 
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ακυρώσεων, εκπτώσεων και πάσης τροποποιήσεως επελθούσης  εις την κυριότητα ή 

εκμετάλλευσιν των διπλωμάτων».  

 

                            ΦΥΛΛΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ                       

[σύμφωνα με το ν. 301 της 19 Απριλίου 1976 «περί της εις την Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως δημοσιευόμενης ύλης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την 
έκδοσιν και κυκλοφορίαν ταύτης»]    
 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Α΄ 

 

 

Περιλαμβάνει:  
α. τους νόμους. 
β. τον κανονισμό της Βουλής και τις κανονιστικού 
περιεχομένου πράξεις της Βουλής  ή του Προέδρου της. 
γ. τα διαγγέλματα του Προέδρου της Δημοκρατίας  
δ. τις κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγματος πράξεις 
νομοθετικού περιεχομένου.  
ε. όλα τα κανονιστικού περιεχομένου προεδρικά διατάγματα, 
τα προεδρικά διατάγματα περί διορισμού, αποδοχής, 
παραιτήσεως ή απαλλαγής εκ των καθηκόντων του 
πρωθυπουργού, ως και περί διορισμού, αποδοχής, 
παραιτήσεως ή παύσεως υπουργών ή υφυπουργών.  
στ. τις κανονιστικού περιεχομένου πράξεις του Υπουργικού 
Συμβουλίου ή της εξ Υπουργών Επιτροπής και αποφάσεις της 
Νομισματικής Επιτροπής.  
ζ. τις συμβάσεις του Ελληνικού Δημοσίου μετά φυσικών ή 
νομικών προσώπων, τις συμβάσεις και συμφωνίες με ξένα 
κράτη, τις τροποποιήσεις αυτών.  
η. τους κανονισμούς, τις κανονιστικές διατάξεις και τις  
πράξεις της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.  

 

ΤΕΥΧΟΣ Β΄ 

«Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι  κανονιστικαί εν γένει 
αποφάσεις των υπουργών ή άλλων οργάνων της Διοικήσεως 
και παν δημοσίευμα μη εμπίπτον εις την ύλην των λοιπών 
τευχών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως». 
 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ Γ΄ 

  «Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι πράξεις  περί 
διορισμού, προαγωγής, εντάξεως, αργίας, διαθεσιμότητος, 
μετατάξεως, υποβιβασμού, αποδοχής παραιτήσεως και 
απολύσεως των δημοσίων λειτουργών, των δημοσίων 
πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων πάσης κατηγορίας. Αι 
πράξεις περί διορισμού, προαγωγής, και αποδοχής 
παραιτήσεως ή παύσεως δικηγόρων, συμβολαιογράφων και 
ορκωτών λογιστών. Ομοίως τα προεδρικά διατάγματα περί 
απονομής παρασήμων ως και περί απονομής χάριτος ή άρσεως 
των συνεπειών καταδίκης».  
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ΤΕΥΧΟΣ Δ΄ 

« Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι πράξεις περί κηρύξεως 
αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, περί τροποποιήσεως ή 
ανακλήσεως τούτων και περί παρακαταθέσεως της ορισθείσης 
αποζημιώσεως. Ομοίως αι περί καθορισμού του αιγιαλού και 
της παραλίας και των βιομηχανικών ζωνών, περί καθορισμού 
εθνικών δρυμών, δημοσίων δασών και δασικών εν γένει ή 
αναδασωτέων εκτάσεων, ως και πάσαι αι κατ’ εφαρμογήν των 
διατάξεων της πολεοδομικής νομοθεσίας εκδιδόμεναι πράξεις, 
των οποίων κατά νόμον απαιτείται δημοσίευσις  εις την 
Εφημερίδαν της Κυβερνήσεως».  

 
 

ΤΕΥΧΟΣ 

ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΥ 

 «Εις τούτο καταχωρούνται αι πράξεις περί διορισμού, 
προαγωγής, εντάξεως, αργίας, διαθεσιμότητος, μετατάξεως, 
αποδοχής παραιτήσεως, απολύσεως ή υποβιβασμού των 
υπαλλήλων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. Αι 
περί διορισμού και λοιπών μεταβολών του Ιερού Κλήρου 
πράξεις και αι τοιαύται του Προσωπικού των Εκκλησιαστικών 
Οργανισμών, ων η δημοσίευσις απαιτείται κατά  τας περί 
τούτων διατάξεις. Εις το αυτό τεύχος καταχωρούνται επίσης τα 
προεδρικά διατάγματα και αποφάσεις περί διορισμού, 
ανανεώσεως θητείας, αποδοχής παραιτήσεως ή παύσεως 
διοικητών, υποδιοικητών, προέδρων και μελών διοικητικών 
συμβουλίων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή 
δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, τραπεζών ή 
ιδρυμάτων».  

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 «Εις τούτο καταχωρούνται αι πράξεις, περί προκηρύξεως 
εδρών των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, περί 
προκηρύξεως εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων και 
συμβολαιογράφων, περί αποδοχής δωρεών προς το Ελληνικόν 
Δημόσιον, περί επιβολής προστίμων δια τελωνειακάς 
παραβάσεις, ως και αποφάσεις των πειθαρχικών συμβουλίων, 
ων η δημοσίευσις απαιτείται κατά Νόμον. Ομοίως 
καταχωρούνται οι πίνακες αποτελεσμάτων διαγωνισμών περί 
πληρώσεως θέσεων εις δημοσίας υπηρεσίας και τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου μετά των κυρουσών τούτους 
αποφάσεων. Ομοίως οι πίνακες  επιτυχόντων 
συμβολαιογράφων και κληρώσεως λαχειοφόρων κρατικών 
δανείων».     
 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 

ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

«Εις το τεύχος τούτο καταχωρούνται αι πράξεις περί 
συστάσεως ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης 
ευθύνης μετά των  κειμένων ή περιλήψεων των οικείων 
καταστατικών ή των τροποποιήσεων αυτών ως και πάσα ετέρα 
πράξις αναφερόμενη εις τας ως άνω εταιρείας, τας δημοσίας εν 
γένει επιχειρήσεις ή οργανισμούς, λειτουργούντας υπό μορφήν 
ιδιωτικού δικαίου, ης η δημοσίευσις δια της Εφημερίδος της 
Κυβερνήσεως προβλέπεται υπό του νόμου. Ομοίως πάσα 
πράξις αναφερομένη εις το χρηματιστήριον, την επιτροπήν 
κεφαλαιογοράς, την έκδοσιν δανείων και τα χρεώγραφα, τας 
αλλοδαπάς ασφαλιστικάς εταιρείας και μεσίτας του Λλόυδ του 
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ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 

ΕΥΘΥΝΗΣ 

Λονδίνου, τους αντιπροσώπους και πράκτορας αυτών, τους 
αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και ταμεία, ης η 
δημοσίευσις δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως προβλέπεται 
υπό του νόμου. Ωσαύτως καταχωρούνται οι ισολογισμοί, αι 
ανακοινώσεις και αι προσκλήσεις γενικών συνελεύσεων, ως 
και αι εκθέσεις εκτιμήσεως των περιουσιακών στοιχείων των 
ανωνύμων εταιρειών, των εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης 
και των δημοσίων εν γένει επιχειρήσεων και οργανισμών 
λειτουργούντων υπό μορφή ιδιωτικού δικαίου, ων κατά νόμον 
απαιτείται η δημοσίευσις. Τέλος οι ισολογισμοί των 
φιλανθρωπικών σωματείων και των αλληλοασφαλιστικών 
ταμείων και συνεταιρισμών, αι δικαστικαί προσκλήσεις και 
λοιπά έγγραφα σχετικά με απωλείας τίτλων, ων κατά νόμον 
απαιτείται η δημοσίευσις ως και αι μηνιαίαι λογιστικαί 
καταστάσεις των Τραπεζικών εταιρειών».  

   ΤΕΥΧΟΣ 

ΔΕΛΤΙΟΝ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

 «Εις τούτο καταχωρούνται αι περιλήψεις των αποφάσεων των 
δικαστηρίων σημάτων δι’ ων γίνονται δεκτά ή διαγράφονται τα 
εμπορικά και βιομηχανικά σήματα, ως και των  πράξεων περί 
ανανεώσεως και διαγραφής αυτών. Ομοίως οι τίτλοι των 
απονεμηθέντων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μετά του αύξοντος 
αριθμού, της ημερομηνίας των στοιχείων των δικαιούχων και 
των πληρεξουσίων και αντικλητών αυτών ως και περιλήψεις 
των ακυρώσεων, εκπτώσεων και πάσης τροποποιήσεως 
επελθούσης  εις την κυριότητα ή εκμετάλλευσιν των 
διπλωμάτων».  
 

 

Το ίδιο έτος, δηλαδή το 1976, σε εκτέλεση της πρόβλεψης του άρθρου 100 του 

συντάγματος του 1975 για την σύσταση Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου εκδίδεται ο 

νόμος 345 της 9ης Ιουνίου 1976  «περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το 

άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου». Στο άρθρο 21, εδάφιο 

2 του κυρούμενου κώδικα του Ειδικού Δικαστηρίου προβλέπεται ότι «εντολή του 

Προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου και άνευ άλλης τινός διατυπώσεως καταχωρίζονται 

αμελλητί δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εις ίδιον τεύχος αι οριστικαί  αποφάσεις 

, αι εκδιδόμεναι επί των υποθέσεων περί των οποίων αι περιπτώσεις β΄, δ΄, ε΄ και στ΄ 

του άρθρου 6 του παρόντος». Δηλαδή θεσμοθετείται ένα νέο τεύχος της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως, το τεύχος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου.  
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1981 Ένα νέο τεύχος θεσμοθετείται τον Ιανουάριο του 1981 με το νόμο 1116 της 7 

Ιανουαρίου του 1981 «για την παροχή κινήτρων ενισχύσεως της περιφερειακής και 

οικονομικής αναπτύξεως της Χώρας και τη ρύθμιση συναφών θεμάτων». Σύμφωνα με 

το άρθρο 32 του νόμου , το οποίο έχει τίτλο Δημοσίευση εγκριτικών πράξεων «όλες 

οι πράξεις κανονιστικού ή ατομικού περιεχομένου πλην των Προεδρικών Διαταγμάτων 

και οι συμβάσεις, που αναφέρονται σε αναπτυξιακούς νόμους, δημοσιεύονται σε ειδικό 

τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με τον τίτλο,  Τεύχος Αναπτυξιακών Πράξεων 

και Συμβάσεων».  

1986  Με το άρθρο 21 του νόμου 1599 της 10 Ιουνίου 1986 «Σχέσεις κράτους- πολίτη, 

καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» περιορίζεται ακόμη 

περισσότερο η ύλη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Σύμφωνα με το εδάφιο 1  του άρθρου 21 «δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως οι πίνακες προακτέων εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η πράξη προαγωγής, ένταξης, αργίας, διαθεσιμότητας 

των δημόσιων λειτουργών, των δημόσιων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε 

κατηγορίας , των υπαλλήλων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, των δικηγόρων, 

συμβολαιογράφων και ορκωτών λογιστών. Ομοίως δεν δημοσιεύονται τα ωρολόγια και 

αναλυτικά προγράμματα δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, τεχνολογικών εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και της Εθνικής 

Σχολής Δημόσιας Διοίκησης». Το εδάφιο 2 ορίζει πως «επίσης δεν δημοσιεύονται οι 

άδειες ίδρυσης και λειτουργίας κλινικών, οδοντιατρείων, μικροβιολογικών και 

ακτινολογικών εργαστηρίων, φαρμακείων, φαρμακαποθηκών, οι άδειες άσκησης 

επαγγέλματος ιατρού, οδοντιάτρου, οπτικού, αισθητικού, φυσικοθεραπευτή, μαίας, 

νοσοκόμου, μεσίτη αστικών συμβάσεων, πράκτορα μετανάστευσης». Με το εδάφιο 3 οι 

πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος  «Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 
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Περιωρισμένης Ευθύνης» καταχωρίζονται πάντοτε σε περίληψη. Τέλος, με το εδάφιο 

4 εξουσιοδοτείται ο υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης σε συνεργασία με το 

αρμόδιο κατά περίπτωση υπουργό να εκδίδουν κοινές αποφάσεις με τις οποίες θα 

καθορίζεται ο τύπος και θα περιορίζονται και θα τροποποιούνται ως προς τη μορφή οι 

πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Πρόσθετoς  περιορισμός της ύλης που δημοσιεύεται γίνεται  με το  Ν.1599/1986 

«Άρθρο 21  

Πιο συγκεκριμένα 

1. Δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι πίνακες προακτέων 

εκπαιδευτικών λειτουργών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η 

πράξη προαγωγής, ένταξης, αργίας, διαθεσιμότητας των δημοσίων λειτουργών, των 

δημοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε   κατηγορίας, των  υπαλλήλων 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και 

ορκωτών λογιστών. Ομοίως δεν δημοσιεύονται τα ωρολόγια και αναλυτικά 

προγράμματα δημοτικών, γυμνασίων, λυκείων, τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

(Τ.Ε.Ι.), ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων(Α.Ε.Ι.) και της Εθνικής Σχολής Δημόσιας 

Διοίκησης. 

2. Επίσης δεν δημοσιεύονται οι άδειες ίδρυσης  και λειτουργίας κλινικών, 

οδοντιατρείων, μικροβιολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων, φαρμακείων, 

φαρμακαποθηκών, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ιατρού, οδοντιάτρου, οπτικού, 

αισθητικού, φυσικοθεραπευτή, μαίας, νοσοκόμου, μεσίτη, αστικών συμβάσεων, 

πράκτορα μετανάστευσης.  

3.  Οι πράξεις που δημοσιεύονται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών 

Περιωρισμένης Ευθύνης καταχωρίζονται πάντοτε σε περίληψη. Η περίληψη του 

καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης περιέχει 
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την επωνυμία, την έδρα, το σκοπό, το ποσό και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου, 

τον αριθμό, το είδος, και ονομαστική αξία των μετοχών ή μερίδων, τον αριθμό των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου και τα ονόματα των διαχειριστών, εάν έχουν 

διοριστεί διαχειριστές με το καταστατικό της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.) και τον τρόπο εκπροσώπησης της εταιρείας, τον αριθμό του συμβολαίου και το 

όνομα του συμβολαιογράφου που κατάρτισε το καταστατικό της εταιρείας καθώς και 

τον αριθμό και χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της 

ανώνυμης εταιρείας ή τον αριθμό της πράξης καταχώρισης του άρθρου 8 παράγραφος 1 

του ν. 3190 του 1955 περί εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης. Όμοια περίληψη γίνεται 

σε κάθε τροποποίηση καταστατικού. 

4.  Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του αρμόδιου 

κατά περίπτωση υπουργού καθορίζεται ο τύπος και περιορίζονται και τροποποιούνται 

ως προς τη μορφή οι πράξεις που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».    

1995 Νέο τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως θεσμοθετείται με το νόμο 2349 

της 31 Οκτωβρίου 1995 «Ρύθμιση θεμάτων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και ειδικών θεμάτων προσωπικού και λειτουργίας της 

δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις». Σύμφωνα με το άρθρο 2 εδάφιο 12 του 

νόμου δημιουργείται νέο τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με τίτλο «Τεύχος 

Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.». Στο τεύχος αυτό καταχωρίζονται όλες οι προκηρύξεις του 

Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση θέσεων 

σύμφωνα με το νόμο 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α΄/ 1994). Τα εδάφια 13- 15 του άρθρου 2 

του νόμου 2349 καθορίζουν τα  σχετικά με την κυκλοφορία αυτού του τεύχους.  

1999 Με το άρθρο 8 παρ.6 του νόμου 2741 της 28ης Σεπτεμβρίου 1999 «Ενιαίος 

Φορέας Ελέγχου  Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και λοιπές διατάξεις» δημιουργείται ένα ακόμη τεύχος της Εφημερίδος της 
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Κυβερνήσεως, το   τεύχος «Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων». Στο τεύχος αυτό 

καταχωρίζονται περιλήψεις ουσιωδών στοιχείων προκηρύξεων διαγωνισμών 

προμηθειών του δημοσίου και εκδίδεται σε εβδομαδιαία βάση.   

2002 Σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγραφος 1  του νόμου 3023 της 21 Ιουνίου 2002 

προβλέπεται η δημοσίευση σε δύο τουλάχιστον καθημερινές εφημερίδας της Αθήνας 

κατ’ έτος ισολογισμού εσόδων και δαπανών των κομμάτων ή των συνασπισμών 

κομμάτων τα οποία λαμβάνουν τακτική κρατική χρηματοδότηση. Επίσης, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του  νόμου «τα πολιτικά κόμματα και οι 

συνασπισμοί που λαμβάνουν κρατική εκλογική χρηματοδότηση συντάσσουν και 

δημοσιεύουν , εντός δύο (2) μηνών μετά τη διενέργεια των εκλογών, ειδική έκθεση 

εκλογικών εσόδων και δαπανών στην οποία καταχωρούνται , με αναφορά του 

αντίστοιχου παραστατικού, τα ποσά που συγκέντρωσε  το κόμμα ή ο συνασπισμός κατά 

τον εκλογικό αγώνα […]. Η ειδική έκθεση εκλογικών εσόδων και δαπανών 

δημοσιεύεται εντός της παραπάνω προθεσμίας, σε δύο τουλάχιστον καθημερινές και 

εφημερίδες της Αθήνας. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω ειδική έκθεση  

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών 

Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Ανάλογες 

υποχρεώσεις έχουν και τα κόμματα που δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό 

προϋπολογισμό αλλά συμμετείχαν σε  εθνικές εκλογές ή ευρωεκλογές.  

2004 Το νόμο  3023/2002 ήλθε να συμπληρώσει το άρθρο 36 του νόμου 3274 της 15 

Οκτωβρίου 2004 το οποίο φέρει τον υπέρτιτλο «Δημοσιότητα εσόδων και δαπανών 

των Πολιτικών Κομμάτων». Σύμφωνα με αυτό το άρθρο δημιουργείται ξεχωριστό 

τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με τίτλο «Τεύχος Οικονομικών και 

Πολιτικών Κομμάτων και Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων».  Στο τεύχος αυτό 
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γίνονται οι δημοσιεύσεις των στοιχείων που προβλέπονται στις διατάξεις των 

παραγράφων 2 του άρθρου 18 και 1 του άρθρου 19 του νόμου 3023/2002 (ΦΕΚ 146 

Α΄/ 2002).  

2006 Τριάντα περίπου χρόνια από το νόμο  301/1976 με τον οποίο επιχειρήθηκε μια 

πρώτη  κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η 

Πολιτεία επανήλθε με μια συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων που 

δημιούργησε η αύξηση του αριθμού των εκδιδομένων τευχών, η αύξηση της 

δημοσιευτέας ύλης στα ήδη υπάρχοντα τεύχη, αλλά και η ανάγκη για μετάβαση τόσο 

του Εθνικού Τυπογραφείου όσο και του κύριου προϊόντος του, της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως στην ψηφιακή εποχή και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.  

Αυτό επιχειρεί να κάνει ο νόμος 3469 της 27 Ιουνίου 2006  «Εθνικό Τυπογραφείο, 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».  

Ο νόμος χωρίζεται σε τρία κεφάλαια: το πρώτο (Κεφάλαιο Α΄) έχει τίτλο «Εθνικό 

Τυπογραφείο» και στα 4 άρθρα του οργανώνει τα ζητήματα που αφορούν στο Εθνικό 

Τυπογραφείο.  

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 καθορίζεται ότι «Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει ως 

αποστολή: α) την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση, διαχείριση και 

κυκλοφορία της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

αυτού, και την εξασφάλιση της πρόσβασης των πολιτών στα κείμενα που δημοσιεύονται 

σε αυτήν». Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 επισημαίνεται πως «Το Εθνικό Τυπογραφείο 

εκδίδει στις εγκαταστάσεις του και με χρήση ιδίων μέσων την «Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως» [….]». Το άρθρο 3 του νόμου καθορίζει τα σχετικά με το τηρούμενο 

αρχείο της ΕφημερίδΑς της Κυβερνήσεως. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 

3 «στο Εθνικό Τυπογραφείο τηρείται αρχείο κειμένων και δοκιμίων, καθώς και 

Φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)» , ενώ στην παράγραφο 2 του 
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άρθρου διευκρινίζεται τι περιλαμβάνει το αρχείο κειμένων και δοκιμίων ( το αρχείο 

κειμένων και δοκιμίων περιλαμβάνει: α) Το κείμενο που είναι για δημοσίευση, β) τα 

συνοδευτικά και διαβιβαστικά έγγραφα του κειμένου, γ)την σχετική με τη 

δημοσίευση του κειμένου αλληλογραφία των φορέων που αποστέλλουν το κείμενο 

προς δημοσίευση ή δίνουν τη σχετική προς δημοσίευση άδεια, δ) τα δοκίμια με το 

«τυπωθήτω»), ενώ η παράγραφος 3 ορίζει πως είναι υποχρεωτική η τήρηση του 

αρχείου σε έντυπη μορφή για ένα έτος, ενώ παρέχεται η δυνατότητα για τήρηση του 

αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή. Σε αυτή την περίπτωση το ηλεκτρονικό αρχείο 

διατηρείται για τέσσερα έτη.  Το αρχείο όμως εκτός από τα κείμενα και τα δοκίμια 

και τα συνοδευτικά τους έγγραφα περιλαμβάνει και τα φύλλα των διαφόρων τευχών 

της Εφημερίδος.  

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η σχετική πρόβλεψη για τις μετά την 

έναρξη της ισχύος του νόμου (1 Σεπτεμβρίου 2006) εκδόσεις τευχών της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως.  

 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ  
από 1ης Σεπτεμβρίου 2006 

ΕΝΤΥΠΗ 
ΜΟΡΦΗ 
ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΜΟΡΦΗ  
ΑΡΧΕΙΟΥ 

Πρώτο  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

Δεύτερο  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τρίτο  ΟΧΙ ΝΑΙ 

Τέταρτο  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων 
και Πολεοδομικών Θεμάτων 
(Α.Α.Π.) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και 
Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 
Δημοσίου και Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.) 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ανωνύμων Εταιρειών –Εταιρειών 
Περιορισμένης Ευθύνης και 

ΟΧΙ ΝΑΙ 
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Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 
Εμπορικής και Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Προκηρύξεων του Ανωτάτου 
Συμβουλίου Επιλογής 
Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου 
(Α.Ε.Δ.) 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Οικονομικών των Πολιτικών 
Κομμάτων και Συνασπισμών 
Πολιτικών Κομμάτων  

ΟΧΙ ΝΑΙ 

 

Το άρθρο 4 του νόμου στην παράγραφο 2 αναφέρεται στην ηλεκτρονική μορφή των 

Φ.Ε.Κ. και στην εγκυρότητά τους η οποία εξασφαλίζεται  με την παρουσία ψηφιακής 

υπογραφής από εξουσιοδοτημένο υπάλληλο.  

Το κεφάλαιο Β΄ του νόμου αναφέρεται αποκλειστικά στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Τα άρθρα 5- 8 αναφέρονται στην ύλη που καταχωρίζεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στην ύλη που πλέον δεν δημοσιεύεται. Το νέο 

καθεστώς στην ύλη που δημοσιεύεται αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:                          

 

                            ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  
                               [σύμφωνα με το ν. 3469 της 27 Ιουνίου 2006]  
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑΣ 
ΥΛΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΑ 
ΥΛΗ   

ΤΕΥΧΟΣ το 
1976  

ΤΕΥΧΟΣ το 
2006 

Αγροκτήματα Δημόσια  Πράξεις  παραχώρησης 
δημοσίων κτημάτων, 
καθορισμού χρήσης γης 
παραχωρημένου 
δημοσίου 
αγροκτήματος, αλλαγής 
χρήσης γης 
κοινόχρηστου 
αγροκτήματος 

Τεύχος Δ΄ Τεύχος Δ΄ 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα (Διδακτικό 
Ερευνητικό Προσωπικό) 

Βλέπε Δ.Ε.Π.    

Ανώτατο Συμβούλιο Προκηρύξεις επιλογής  Τεύχος 
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Επιλογής Προσωπικού 
(Α.Σ.Ε.Π.) 

προσωπικού για την 
πλήρωση θέσεων του 
Δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου 
τομέα  

Προκηρύξεων 
Α.Σ.Ε.Π. από 
το 1995  

Αιγιαλός/Παραλία  Πράξεις για τον 
καθορισμό του 
αιγιαλού, της παραλίας 
και του παλαιού 
αιγιαλού 

Τεύχος Δ΄ Τεύχος Δ΄ 

Αλληλοασφαλιστικά ταμεία 
και  συνεταιρισμοί  

Ισολογισμοί 
αλληλοασφαλιστικών 
ταμείων και 
συνεταιρισμών 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών και 
Εταιρειών 
Περιωρισμένης 
Ευθύνης 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών-
Εταιρειών  
Περιορισμένης 
Ευθύνης και 
Γενικού 
Εμπορικού 
Μητρώου 
(Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.). 
(Από το 2014 
μετονομάσθηκ
ε σε «Τεύχος 
Καταχώρισης 
Πράξεων και 
Στοιχείων 
Λοιπών 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ιδιωτικού 
Τομέα, 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 1. 
 

                                                 
1 Με το ν.4250/2014 (Α΄74), καταργούνται οι δημοσιεύσεις των Ανωνύμων Εταιρειών και των 
Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και το τεύχος μετονομάσθηκε σε «Τεύχος Καταχώρισης Πράξεων 
και Στοιχείων Λοιπών Φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.). 
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Ανάπτυξη- Αναπτυξιακοί 
Νόμοι (υπαγωγή, 
συμβάσεις κλπ.) 

Σε περίληψη, τα 
διατάγματα και οι 
λοιπές πράξεις περί 
υπαγωγής επενδύσεων 
σε διατάξεις 
αναπτυξιακών νόμων, 
οι συμβάσεις και οι 
λοιπές πράξεις που 
αναφέρονται σε 
αναπτυξιακούς νόμους 

Τεύχος 
Αναπτυξιακών 
Πράξεων και 
Συμβάσεων από 
το 1981 

Τεύχος Β΄ 

Αναπτυξιακοί Νόμοι   Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄ 
Ανεξάρτητες Διοικητικές 
Αρχές (προσωπικό)  

Σε περίληψη ατομικά 
διατάγματα και πράξεις  
διορισμού, μετάταξης, 
υποβιβασμού, 
αποδοχής παραίτησης 
και απόλυσης  

Τεύχος Γ΄ Τεύχος Γ΄ 

Ανεξάρτητες Διοικητικές 
Αρχές (διορισμός μελών) 

Διατάγματα και πράξεις 
για το διορισμό, την 
ανανέωση θητείας, την 
αποδοχή παραίτησης ή 
την παύση των μελών 
ανεξάρτητων 
διοικητικών αρχών 

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Ανώνυμες Εταιρείες Πράξεις σύστασης 
ανωνύμων εταιρειών  
με περίληψη του 
καταστατικού των ή 
των τροποποιήσεών 
του, καθώς και κάθε 
άλλη πράξη που 
αναφέρεται της 
παραπάνω εταιρείες,   
οι ισολογισμοί, οι 
ανακοινώσεις και οι 
προσκλήσεις γενικών 
συνελεύσεων, καθώς 
και οι εκθέσεις 
περιουσιακών 
στοιχείων 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών και 
Εταιρειών 
Περιωρισμένης 
Ευθύνης 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών-
Εταιρειών  
Περιορισμένης 
Ευθύνης και 
Γενικού 
Εμπορικού 
Μητρώου 
(Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.). 
(Από το 2014 
μετονομάσθηκ
ε σε Τεύχος 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 
Βλ. 
υποσημείωση 
1 στη σελίδα 
84. 
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Ανώτατο Ειδικό 
Δικαστήριο 
 

Καταχωρίζονται  οι 
οριστικές αποφάσεις 
του Ανωτάτου Ειδικού 
Δικαστηρίου. Το τεύχος 
δημιουργήθηκε σε 
εφαρμογή του νόμου 
345/1976 
 

Τεύχος του 
Ανωτάτου  
Ειδικού 
Δικαστηρίου 

Τεύχος του 
Ανωτάτου  
Ειδικού 
Δικαστηρίου 
(Α.Ε.Δ.) 

Απαλλοτριώσεις 
αναγκαστικές  

Πράξεις για την κήρυξη 
αναγκαστικών 
απαλλοτριώσεων, την 
τροποποίηση ή την 
ανάκλησή της, την 
άρση και την 
επανεπιβολή της και 
την παρακατάθεση της 
αποζημίωσης που 
ορίσθηκε   

Τεύχος Δ΄  Τεύχος 
Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσε
ων και 
Πολεοδομικών 
Θεμάτων 
(Α.Π.Π.) 

Απονομή Χάριτος-Άρση 
συνεπειών καταδίκης 

Σε περίληψη 
Προεδρικά διατάγματα  
περί απονομής χάριτος 
ή άρσης των συνεπειών 
καταδίκης  
 
 

Τεύχος Γ΄  Τεύχος Γ΄ 

Αποσπάσεις  Περιλήψεις πράξεων 
απόσπασης στα 
γραφεία Γενικών 
Γραμματέων, Ειδικών 
Γραμματέων 
υπουργείων, στα μέλη 
της Βουλής και του 
Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Απώλεια Τίτλων  Δικαστικές 
προσκλήσεις και λοιπά 
έγγραφα σχετικά με 
απώλεια τίτλων 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών και 
Εταιρειών 
Περιωρισμένης 
Ευθύνης 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών-
Εταιρειών  
Περιορισμένης 
Ευθύνης και 
Γενικού 
Εμπορικού 
Μητρώου 
(Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.) 
(Από το 2014 
μετονομάσθηκ
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ε σε Τεύχος 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 
Βλ. 
υποσημείωση 
1 στη σελίδα 
84. 
 

Γενική Γραμματεία της 
Κυβέρνησης  

Περιλήψεις των 
πράξεων διορισμού, 
αποδοχής, παραίτησης, 
ανάκλησης, διορισμού 
και παύσης  των 
προϊσταμένων και 
διευθυντών, των 
ειδικών συμβούλων και 
συνεργατών και των 
μετακλητών 
υπαλλήλων της Γενικής 
Γραμματείας της 
Κυβέρνησης της 
αποφάσεις καθορισμού 
αμοιβών και τέλος 
αποσπάσεις ή 
ανάκληση αποσπάσεων 
στη Γενική Γραμματεία 
της Κυβέρνησης    

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Γενικοί Γραμματείς  Οι πράξεις διορισμού, 
αποδοχής παραίτησης ή 
αντικατάστασης του 
Γ.Γ. της Προεδρίας της 
Δημοκρατίας, του Γ.Γ. 
της Βουλής, του Γ.Γ. 
της Κυβέρνησης, των 
Γ.Γ. των υπουργείων, 
των Γ.Γ. που 
προΐστανται γενικών 
γραμματειών 
υπουργείων και ειδικών 
γραμματέων 

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Διδακτικό Ερευνητικό 
Προσωπικό Α.Ε.Ι.  

Προκήρυξη θέσεων Τεύχος 
Παράρτημα 
[προκηρύξεις  
εδρών Α.Ε.Ι.]  

Τεύχος Γ΄ 

Δάση Πράξεις για τον 
καθορισμό 
οριογραμμών δημόσιων 
δασών, δασικών 
εκτάσεων, πράξεις για 
την κήρυξη έκτασης ως 
αναδασωτέας ή πράξεις 

Τεύχος Δ΄ Τεύχος Δ΄ 
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μερικής ή ολικής 
ανάκλησης της πράξης 
αναδάσωσης 

Δημοσιεύματα μη 
εμπίπτοντα στην ύλη των 
λοιπών τευχών  

 Τεύχος Β΄ Τεύχος Β΄  

Δημόσιοι 
Λειτουργοί/Δημόσιοι 
Πολιτικοί ή Στρατιωτικοί 
Υπάλληλοι 

Σε περίληψη ατομικά 
διατάγματα και πράξεις  
διορισμού, μετάταξης, 
υποβιβασμού, 
αποδοχής παραίτησης 
και απόλυσης  

Τεύχος Γ΄ Τεύχος Γ΄ 

Δημοψήφισμα    Προεδρικό Διάταγμα 
Προκήρυξης (άρθρο 44 
παρ.2 Συντάγματος)  

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄  

Διαγωνισμοί  επιλογής 
προσωπικού για την  
πλήρωση θέσεων  

Πίνακες 
αποτελεσμάτων  
επιλογής προσωπικού 
για την πλήρωση 
θέσεων της δημόσιες 
υπηρεσίες και στα 
νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου 

Τεύχος 
Παράρτημα 

Τεύχος Γ΄  

Διατάγματα Προεδρικά  Βλέπε Πρόεδρος 
Δημοκρατίας  

  

Διατηρητέα κτίρια  Πράξεις 
χαρακτηρισμών κτιρίων 
ως διατηρητέων, 
μεταφοράς συντελεστή 
δόμησης από 
διατηρητέο κτίριο 

Τεύχος Δ΄  Τεύχος 
Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσε
ων και 
Πολεοδομικών 
Θεμάτων 
(Α.Π.Π.) 

Διευθύνοντες Σύμβουλοι 
δημόσιων επιχειρήσεων και 
οργανισμών  

Βλέπε Σύμβουλοι    

Δικηγόροι Σε περίληψη πράξεις 
περί διορισμού, 
προαγωγής, και 
αποδοχής παραιτήσεως 
ή παύσεως δικηγόρων 

Τεύχος Γ΄ Τεύχος Γ΄ 

Δικηγόροι Προκήρυξη εξετάσεων 
υποψηφίων δικηγόρων  

Τεύχος 
Παράρτημα 

Τεύχος Γ΄  

Διοικήσεις Δημόσιων 
Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών Α΄ Κεφαλαίου 
ν. 3429/2005 

Περιλήψεις πράξεων 
διορισμού προέδρων, 
διευθυνόντων 
συμβούλων και μελών, 
καθώς και οι 
συγκροτήσεις των 
Διοικητικών 
Συμβουλίων των 

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
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Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών του Α΄ 
Κεφαλαίου ν. 
3429/2005 επίσης 
αποφάσεις καθορισμού 
αμοιβών   

Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Διοίκηση Ιδρυμάτων και 
λοιπών φορέων ευρύτερου 
δημόσιου τομέα  

Διατάγματα, πράξεις 
διορισμού, ανανέωσης 
θητείας, αποδοχής 
παραίτησης ή παύσης 
μελών επίσης 
αποφάσεις καθορισμού 
αμοιβών   

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Διοίκηση Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου  

Διατάγματα, πράξεις 
διορισμού, ανανέωσης 
θητείας, αποδοχής 
παραίτησης ή παύσης 
μελών επίσης 
αποφάσεις καθορισμού 
αμοιβών   

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Διοίκηση Νομικών 
Προσώπων Ιδιωτικού  
Δικαίου 

Διατάγματα, πράξεις 
διορισμού, ανανέωσης 
θητείας, αποδοχής 
παραίτησης ή παύσης 
μελών επίσης 
αποφάσεις καθορισμού 
αμοιβών   

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Διοίκηση Φορέων 
Δημοσίου  

Διατάγματα, πράξεις 
διορισμού, ανανέωσης 
θητείας, αποδοχής 
παραίτησης ή παύσης 
μελών επίσης 
αποφάσεις καθορισμού 
αμοιβών   

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
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Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Δόμηση  Πράξεις τροποποίησης 
εγκεκριμένων όρων 
δόμησης, οικοδόμησης 
τυφλών οικοπέδων 

Τεύχος Δ΄ Τεύχος 
Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσε
ων και 
Πολεοδομικών 
Θεμάτων 
(Α.Π.Π.) 

Δωρεές  Πράξεις Αποδοχής 
Δωρεών στο Ελληνικό 
Δημόσιο  

Τεύχος 
Παράρτημα 

Τεύχος Β΄ 

Εθνικοί Δρυμοί  Πράξεις για τον 
καθορισμό 
οριογραμμών εθνικών 
δρυμών  

Τεύχος Δ΄  Τεύχος Δ΄ 

Εκκλησιαστικοί 
Οργανισμοί (προσωπικό) 

Βλέπε Ιερός Κλήρος    

Εκτροφεία Θηραμάτων  Βλέπε Καταφύγια 
Αγρίας Ζωής  

  

Επιτροπές-Ομάδες 
Εργασίας (με αμοιβή των 
μελών τους)  

Πράξεις συγκρότησης 
επιτροπών, συμβουλίων 
ή ομάδων εργασίας με 
γνωμοδοτική ή άλλη 
αρμοδιότητα εφόσον τα 
μέλη λαμβάνουν 
οποιαδήποτε αμοιβή ή 
αποζημίωση, επίσης 
αποφάσεις καθορισμού 
αμοιβών   

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Επιχειρήσεις Δημόσιες εν 
γένει ή οργανισμοί που 
λειτουργούν υπό μορφή 
ιδιωτικού δικαίου 

Πράξεις για τη 
σύσταση δημόσιων εν 
γένει επιχειρήσεων ή 
οργανισμών, που 
λειτουργούν υπό μορφή 
ιδιωτικού δικαίου με 
περιλήψεις των οικείων 
καταστατικών ή των 
τροποποιήσεων αυτών 
καθώς και κάθε άλλη 
πράξη  αναφερόμενη 
στις  παραπάνω 
εταιρείες, οι 
ισολογισμοί, οι 
ανακοινώσεις και οι 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών  
και Εταιρειών 
Περιωρισμένης 
Ευθύνης 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών-
Εταιρειών  
Περιορισμένης 
Ευθύνης και 
Γενικού 
Εμπορικού 
Μητρώου 
(Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.). 
(Από το 2014 
μετονομάσθηκ
ε σε Τεύχος 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 
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προσκλήσεις γενικών 
συνελεύσεων, καθώς 
και οι εκθέσεις 
εκτίμησης των 
περιουσιακών 
στοιχείων 

Βλ. 
υποσημείωση 
1 στη σελίδα 
84. 

Εταιρείες (αλλοδαπές) Αποφάσεις έγκρισης 
εγκατάστασης 
γραφείων  

 Τεύχος Β΄ 

Εταιρείες Περιορισμένης 
Ευθύνης  

Πράξεις σύστασης 
εταιρειών 
περιορισμένης ευθύνης   
με περίληψη του 
καταστατικού των ή 
των τροποποιήσεών 
του, καθώς και κάθε 
άλλη πράξη που 
αναφέρεται στις 
παραπάνω εταιρείες,   
οι ισολογισμοί, οι 
ανακοινώσεις και οι 
προσκλήσεις γενικών 
συνελεύσεων, καθώς 
και οι εκθέσεις 
περιουσιακών 
στοιχείων 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών και 
Εταιρειών 
Περιωρισμένης 
Ευθύνης 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών-
Εταιρειών  
Περιορισμένης 
Ευθύνης και 
Γενικού 
Εμπορικού 
Μητρώου 
(Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.). 
(Από το 2014 
μετονομάσθηκ
ε σε Τεύχος 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 
Βλ. 
υποσημείωση 
1 στη σελίδα 
84. 

Ζώνη Βιομηχανική Πράξεις καθορισμού 
οριογραμμής των 
βιομηχανικών ζωνών  

Τεύχος Δ΄  Τεύχος Δ΄ 

Ιερά Σύνοδος της 
Εκκλησίας της Ελλάδος 

Οι κανονισμοί, αι 
κανονιστικές διατάξεις 
και οι πράξεις της Ιεράς 
Συνόδου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος 
 

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄  

Ιερός Κλήρος  Σε περίληψη πράξεις 
διορισμού και λοιπών 
μεταβολών του Ιερού 
Κλήρου και  του 
Προσωπικού των 
Εκκλησιαστικών 
Οργανισμών των 
οποίων τη δημοσίευση 
απαιτεί η κείμενη 
νομοθεσία  

Τεύχος Νομικών 
Προσώπων 
Δημοσίου 
Δικαίου 

Τεύχος Γ΄ 

Κανονισμός της Βουλής  Ο κανονισμός της 
Βουλής, ως και αι υπό 
τούτου προβλεπόμενες 

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄ 
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ως δημοσιευτέες βάσει 
του κανονισμού της 
κανονιστικού 
περιεχομένου πράξεις 
της Βουλής  ή του 
Προέδρου της 

Κανονιστικές  αποφάσεις 
(πρωθυπουργού,  
υπουργών, υφυπουργών  ή 
οργάνων της  Διοίκησης ) 

Οι κανονιστικές  
αποφάσεις του 
πρωθυπουργού,  των 
υπουργών, των 
υφυπουργών  ή των 
οργάνων της  
Διοίκησης εφόσον δεν 
προβλέπεται 
γνωστοποίηση με άλλο 
μέσο 

Τεύχος Β΄ Τεύχος Β΄  

Καταφύγια Άγριας Ζωής  Πράξεις που αφορούν 
στα  καταφύγια άγριας 
ζωής και τα εκτροφεία 
θηραμάτων 

Τεύχος Δ΄  Τεύχος Δ΄ 

Κεφαλαιοαγοράς Επιτροπή  Οποιαδήποτε πράξη 
αναφέρεται στην 
Επιτροπή 
Κεφαλαιοαγοράς   

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών και 
Εταιρειών 
Περιωρισμένης 
Ευθύνης 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών-
Εταιρειών  
Περιορισμένης 
Ευθύνης και 
Γενικού 
Εμπορικού 
Μητρώου 
(Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.) 
(Από το 2014 
μετονομάσθηκ
ε σε Τεύχος 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 
Βλ. 
υποσημείωση 
1 στη σελίδα 
84. 
 

Κοινωφελή Ιδρύματα Διατάγματα έγκρισης 
της σύστασης 
Κοινωφελών 
Ιδρυμάτων και 
τροποποίησης 
οργανισμών τους  

 Τεύχος Β΄ 

Κόμματα Εκλογικά Έσοδα και 
Δαπάνες Κομμάτων Η 
ειδική έκθεση 
εκλογικών εσόδων και 

 Τεύχος 
Οικονομικών 
των Πολιτικών 
Κομμάτων και 
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δαπανών δημοσιεύεται 
εντός δύο μηνών από τη 
διενέργεια Εθνικών 
Εκλογών και Εκλογών 
για το 
Ευρωκοινοβούλιο  
Άρθρα 18 παρ.2 και 19 
παρ.1 του ν.3023/2002 

Συνασπισμών 
Πολιτικών 
Κομμάτων, 
μετά το 2004. 
(Με το άρθρο 
20 του ν. 
4304/2014, 
Α΄234, 
καταργήθηκαν 
οι 
δημοσιεύσεις 
στο τεύχος 
αυτό). 

Λίμνες  Πράξεις για τον 
καθορισμό της όχθης 
των λιμνών   

Τεύχος Δ΄  Τεύχος Δ΄ 

Λύματα Πράξεις που αφορούν 
στη διαχείριση 
λυμάτων  

Τεύχος Δ΄  Τεύχος Δ΄ 

Νηολόγηση Πλοίων  Βλέπε Πλοία    
Νομικά Πρόσωπα 
Δημοσίου Δικαίου 
(προσωπικό) 

Σε περίληψη ατομικά 
διατάγματα και πράξεις  
διορισμού, μετάταξης, 
υποβιβασμού, 
αποδοχής παραίτησης 
και απόλυσης  

Τεύχος Νομικών 
Προσώπων 
Δημοσίου 
Δικαίου 

Τεύχος Γ΄ 

Νόμοι Οι κατά το Σύνταγμα 
κυρούμενοι και 
εκδιδόμενοι νόμοι 

Τεύχος Α΄  Τεύχος Α΄  

Οδοί  Πράξη αναγνώρισης 
οδού ως 
προϋφισταμένης του 
1923 

Τεύχος Δ΄  Τεύχος 
Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσε
ων και 
Πολεοδομικών 
Θεμάτων 
(Α.Π.Π.) 

Οικοδομικές Άδειες  Πράξεις αναστολής 
χορήγησης 
οικοδομικών αδειών  

Τεύχος Δ΄ Τεύχος 
Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσε
ων και 
Πολεοδομικών 
Θεμάτων 
(Α.Π.Π.) 

Ορκωτοί Λογιστές Σε περίληψη πράξεις 
περί διορισμού, 
προαγωγής, και 
αποδοχής παραιτήσεως 
ή παύσεως 

Τεύχος Γ΄  Τεύχος Γ΄  

Παράσημα Σε περίληψη 
Προεδρικά διατάγματα 

Τεύχος Γ΄  Τεύχος Γ΄  
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περί απονομής 
παρασήμων ή σημαίας  
 
 

Πειθαρχικά Συμβούλια  Αποφάσεις 
Πειθαρχικών 
Συμβουλίων όσων η 
δημοσίευση απαιτείται 
από το νόμο  

Τεύχος 
«Παράρτημα» 

Τεύχος Γ΄ 

Πλοία (Νηολόγηση) Αποφάσεις νηολόγησης 
πλοίων  

 Τεύχος Β΄ 

Πολεοδομικά   Πράξεις κίνησης 
διαδικασίας σύνταξης 
Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου, έγκρισης 
Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου, έγκρισης 
πολεοδομικής μελέτης 
 

Τεύχος Δ΄ Τεύχος 
Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσε
ων και 
Πολεοδομικών 
Θεμάτων 
(Α.Π.Π.) 

Ποταμοί Πράξεις για τον 
καθορισμό της όχθης 
των ποταμών    

Τεύχος Δ΄  Τεύχος Δ΄ 

Πολιτικό Γραφείο 
Πρωθυπουργού  

Περιλήψεις των 
πράξεων διορισμού, 
αποδοχής, παραίτησης, 
ανάκλησης, διορισμού 
και παύσης  των 
προϊσταμένων και 
διευθυντών, των 
ειδικών συμβούλων και 
συνεργατών και των 
μετακλητών 
υπαλλήλων του 
Πολιτικού Γραφείου 
του Πρωθυπουργού 
επίσης αποφάσεις 
καθορισμού αμοιβών 
και τέλος αποσπάσεις ή 
ανάκληση αποσπάσεων 
στο Πολιτικό Γραφείο 
Πρωθυπουργού   

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Προεδρία της Δημοκρατίας  Περιλήψεις των 
πράξεων διορισμού, 
αποδοχής, παραίτησης, 
ανάκλησης, διορισμού 
και παύσης  
προσωπικού της 
Προεδρίας της 
Δημοκρατίας επίσης 
αποφάσεις καθορισμού 

 Τεύχος 
Υπαλλήλων 
Ειδικών 
Θέσεων και 
Οργάνων 
Διοίκησης 
Φορέων του 
Δημόσιου και 
Ευρύτερου 
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αμοιβών και τέλος 
αποσπάσεις ή 
ανάκληση αποσπάσεων 
στο Πολιτικό Γραφείο 
Πρωθυπουργού     

Δημόσιου 
Τομέα 
(Υ.Ο.Δ.Δ.) 

Πρόεδρος τους 
Δημοκρατίας  

Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου  κατά το 
άρθρον 44 παρ. 1  του 
Συντάγματος   
 

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄ 

Πρόεδρος τους 
Δημοκρατίας 

Προεδρικά Διατάγματα 
Προκήρυξης 
Δημοψηφισμάτων 
(άρθρο 44 παρ.2 
Συντάγματος) 

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄ 

Πρόεδρος  τους 
Δημοκρατίας  

Διαγγέλματα  Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄ 

Πρόεδρος  τους 
Δημοκρατίας  

Πρωτόκολλο 
Ορκωμοσίας 

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄ 

Πρόεδρος τους 
Δημοκρατίας  

Προεδρικά Διατάγματα 
κανονιστικού 
περιεχομένου ή 
Προεδρικά Διατάγματα 
σύμφωνα με άρθρα 37, 
38,40,41,43 παρ.1 του 
Συντάγματος  

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄ 

Πρόεδρος τους 
Δημοκρατίας  

Απονομή Παρασήμων 
ή Σημαίας  

Βλέπε 
Παράσημα  

 

Πρόεδρος τους 
Δημοκρατίας  

Απονομή Χάριτος-
Άρση συνεπειών 
καταδίκης  

Βλέπε Απονομή 
Χάριτος  

 

Προμήθειες του δημοσίου   Περιλήψεις ουσιωδών 
στοιχείων προκηρύξεων 
διαγωνισμών δημόσιων 
έργων, προμηθειών , 
υπηρεσιών και μελετών  
του δημοσίου και του 
ευρύτερου δημόσιου 
τομέα.  

 Τεύχος 
Διακηρύξεων 
Δημοσίων 
Συμβάσεων. 
Το τεύχος 
Δ.Δ.Σ. 
δημιουργήθηκε 
βάσει του 
άρθρου 8 
παρ.6 του 
νόμου 2741 
του 1999. 
(Με την περ. 
37 της παρ. 
1του άρθρου 
377του 
ν.4412/2016 
Α΄147 σε 
συνδυασμό με 
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την έκδοση της 
57654/22.5.20
17 Β΄1781 
απόφασης του 
Υπουργού 
Οικονομίας 
και Ανάπτυξης 
στερήθηκε του 
περιεχομένου 
του, πλην των 
Διακηρύξεων 
Δημοσίων 
Συμβάσεων 
Έργων, 
Υπηρεσιών και 
Προμηθειών 
στους τομείς 
Άμυνας και 
Ασφάλειας). 

Πρωθυπουργός 
 

Βλέπε κανονιστικές 
αποφάσεις-Βλέπε 
Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας  

  

Ρυμοτομικά  Πράξεις τροποποίησης 
ρυμοτομικών σχεδίων, 
έγκρισης τοπικού 
ρυμοτομικού σχεδίου 
για τον καθορισμό 
κοινόχρηστων χώρων, 
τροποποίησης ορίων 
οικισμού κλπ. 

Τεύχος Δ΄ Τεύχος 
Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσε
ων και 
Πολεοδομικών 
Θεμάτων 
(Α.Π.Π.) 

Σήματα Εμπορικά ή 
Βιομηχανικά  

Αποφάσεις σε 
περίληψη  της 
Διοικητικής Επιτροπής 
Σημάτων αποδοχής ή 
διαγραφής ή 
ανανέωσης εμπορικών 
ή βιομηχανικών  
σημάτων  

Τεύχος Δελτίον 
Εμπορικής και 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας 

Τεύχος  
Εμπορικής και 
Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας 
(Ε.Β.Ι.). 
(Με το  
ν.4072/2012, 
Α΄86, 
καταργήθηκαν 
οι 
δημοσιεύσεις 
στο τεύχος 
αυτό).  

Σύνταγμα  Κείμενο του 
Συντάγματος και 
αναθεωρήσεων του 

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄ 

Συμβάσεις Διεθνείς 
/Συμφωνίες Διεθνείς  με 
ξένα κράτη ή οργανισμούς 

Συμβάσεις, Συμφωνίες, 
Συνθήκες και οι 
τροποποιήσεις αυτών, 

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄ 
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Ανακοινώσεις για αυτές   
Συμβολαιογράφοι Σε περίληψη πράξεις 

περί διορισμού, 
προαγωγής, και 
αποδοχής παραιτήσεως 
ή παύσεως 

Τεύχος Γ΄ Τεύχος Γ΄ 

Συμβολαιογράφοι  
  

Προκηρύξεις 
εξετάσεων  υποψηφίων 
και αποτελέσματα 

Τεύχος 
Παράρτημα 

Τεύχος Γ΄  

Σύμβουλοι Διευθύνοντες 
δημόσιων επιχειρήσεων και  
οργανισμών   

Προκηρύξεις (άρθρο 3 
παρ.9 του ν. 
3429/2005)για την 
επιλογή τους  
 

Τεύχος Νομικών 
Προσώπων 
Δημοσίου 
Δικαίου 

Τεύχος Γ΄ 

Τραπεζικές Εταιρείες  Μηνιαίες λογιστικές 
καταστάσεις των 
Τραπεζικών εταιρειών  
 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών και 
Εταιρειών 
Περιωρισμένης 
Ευθύνης 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών-
Εταιρειών  
Περιορισμένης 
Ευθύνης και 
Γενικού 
Εμπορικού 
Μητρώου 
(Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.). 
(Από το 2014 
μετονομάσθηκ
ε σε Τεύχος 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 
Βλ. 
υποσημείωση 
1 στη σελ.84 
 
 

Τράπεζα της Ελλάδος  
(Διοικητής) 

Πράξεις  του Διοικητή 
με κανονιστικό 
περιεχόμενο  

 Τεύχος Β΄ 

Τράπεζα της Ελλάδος 
(Επιτροπή Τραπεζικών και 
Πιστωτικών Θεμάτων) 

Αποφάσεις με 
κανονιστικό 
περιεχόμενο της 
Επιτροπής Τραπεζικών 
και Πιστωτικών 
Θεμάτων  

 Τεύχος Β΄ 

Υπουργικό  Συμβούλιο  Πράξεις Υπουργικού 
Συμβουλίου1  

Τεύχος Α΄ Τεύχος Α΄  

                                                 
1 Εξαιρούνται και δημοσιεύονται στα οικεία τεύχη Πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου που 
αναφέρονται σε: διορισμούς σε όργανα της διοίκησης φορέων του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημόσιου 
Τομέα, πράξεις συγκρότησης συλλογικών οργάνων, πράξεις για απαλλοτριώσεις και θέματα 
πολεοδομικής νομοθεσίας.  
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Υπουργοί-Υφυπουργοί  Βλέπε κανονιστικές 
αποφάσεις  

  

Φιλανθρωπικά Σωματεία  Οι ισολογισμοί των 
φιλανθρωπικών 
σωματείων  

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών και 
Εταιρειών 
Περιωρισμένης 
Ευθύνης 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών-
Εταιρειών  
Περιορισμένης 
Ευθύνης και 
Γενικού 
Εμπορικού 
Μητρώου 
(Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.). 
(Από το 2014 
μετονομάσθηκ
ε σε Τεύχος 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 
Βλ. 
υποσημείωση 
1 στη σελίδα 
84. 
 
 

Χείμαρροι  Πράξεις καθορισμού 
οριογραμμής των 
χειμάρρων   

Τεύχος Δ΄  Τεύχος Δ΄ 

Χρηματιστήριο Οποιαδήποτε πράξη 
αναφέρεται στο 
Χρηματιστήριο και η 
δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα προβλέπεται 
από τις κείμενες 
διατάξεις   

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών και 
Εταιρειών 
Περιωρισμένης 
Ευθύνης 

Τεύχος 
Ανωνύμων 
Εταιρειών-
Εταιρειών  
Περιορισμένης 
Ευθύνης και 
Γενικού 
Εμπορικού 
Μητρώου 
(Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 
και Γ.Ε.ΜΗ.). 
(Από το 2014 
μετονομάσθηκ
ε σε Τεύχος 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 
Βλ. 
υποσημείωση 
1 στη σελίδα 
84. 
 

Χωροθέτηση  Πράξεις χωροθέτησης  Τεύχος Δ΄  Τεύχος 
Αναγκαστικών 
Απαλλοτριώσε
ων και 



 99 

Πολεοδομικών 
Θεμάτων 
(Α.Π.Π.) 

 

Ύλη που δεν δημοσιεύεται σύμφωνα με το νόμο 3469/2006 

   Σύμφωνα με το άρθρο 8 του  νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  δεν 

δημοσιεύονται:  

α.  Οι κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις των δημοτικών και κοινοτικών αρχών.   

β. Οι διακηρύξεις δημοπρασιών ή διαγωνισμών για την  εκποίηση ή μίσθωση κινητών 

ή ακίνητων πραγμάτων του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.  

γ. Οι πίνακες που συντάσσονται κατά την κείμενη νομοθεσία προακτέων ή 

μεταθετέων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων ή υπαλλήλων νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου. 

δ. Οι εγκρίσεις  κυκλοφορίας ή  διάθεσης αυτοκινήτων και τροχοφόρων εν γένει των 

δημοσίων υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, δημοσίων οργανισμών ή επιχειρήσεων.  

ε. Οι αποφάσεις των νομαρχών για συγκρότηση ερανικών επιτροπών και επιτροπών 

λαχειοφόρων αγορών.  

στ. Οι πίνακες των απολυομένων μαθητών των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης καθώς 

και οι πίνακες των αποφοίτων των Σχολών Εκπαίδευσης διδακτικού προσωπικού.  

ζ. Οι κανονιστικές  πράξεις που αφορούν  στην οργάνωση, σύνθεση, διάταξη και 

εξοπλισμό ή εφοδιασμό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας καθώς και κάθε άλλη 

πράξη η δημοσίευση της οποίας προκαλεί βλάβη στην εθνική άμυνα της χώρας.   

η. Επίσης δεν δημοσιεύονται οι άδειες ίδρυσης  και λειτουργίας κλινικών, 

οδοντιατρείων, μικροβιολογικών και ακτινολογικών εργαστηρίων, φαρμακείων, 

φαρμακαποθηκών, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ιατρού, οδοντιάτρου, οπτικού, 

αισθητικού, φυσικοθεραπευτή, μαίας, νοσοκόμου και  μεσίτη αστικών συμβάσεων.  
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θ. Οι κανονιστικές πράξεις για τις οποίες η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ειδική 

διαδικασία δημοσίευσης ή γνωστοποίησης.  

ι. Οι ατομικές διοικητικές πράξεις , εκτός από εκείνες των οποίων η δημοσίευση 

προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία.  

Τέλος, με κοινές αποφάσεις του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης  και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού μπορεί να καθορίζονται  

λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8.  

Στο άρθρο 9 του νόμου δίνονται λεπτομερείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες για τον 

τρόπο σύνταξης, το περιεχόμενο και την αποστολή των κειμένων στο Εθνικό 

Τυπογραφείο προς δημοσίευση, ενώ με το άρθρο 10 ορίζεται ο εντολέας των 

δημοσιεύσεων στην Εφημερίδα. Τα υπόλοιπα άρθρα μέχρι και το άρθρο 18 του 

νόμου καθορίζουν ζητήματα μορφής, κυκλοφορίας, αναπαραγωγής, διάθεσης κλπ. 

της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.  

 

 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου 3861 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων  και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» τα 

φύλλα Εφημερίδας της Κυβερνήσεως είναι πλέον στο σύνολό τους δωρεάν διαθέσιμα 

στους πολίτες σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου 

(www.et.gr ) προς ανάγνωση, αποθήκευση και εκτύπωση. 

2015 Από την 1 Ιουλίου του έτους καθίσταται υποχρεωτική για τα Υπουργεία, τις 

Γενικές και Ειδικές Γραμματείες,  τις  Ανεξάρτητες  Διοικητικές Αρχές,  τις  

Αποκεντρωμένες  Διοικήσεις  και  τις Περιφέρειες,  η αποστολή κειμένων για 

δημοσίευση στο ΦΕΚ, μέσω διαδικτύου, με ψηφιακή υπογραφή και χρονοσήμανση. 

Το μέτρο αυτό που μειώνει θεαματικά την απαιτούμενη γραφειοκρατική διαδικασία 

για την διεκπεραίωση και διακίνηση των εγγράφων, επιταχύνει την δημοσιοποίησή 
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τους και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό σχεδόν εκμηδενίζει το οικονομικό 

κόστος για τη δημοσίευσή τους. Η αποστολή των εγγράφων σε ψηφιακή μορφή στο 

Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευτούν καθίσταται από τις 4 Ιανουαρίου 

2016 υποχρεωτική  και για τους Δήμους, τα λοιπά ΝΠΔΔ, ( ΑΕΙ, ΤΕΙ, Νοσοκομεία, 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,  κ,λπ.) και τα ΝΠΙΔ, είτε ανήκουν, είτε δεν ανήκουν 

στο δημόσιο τομέα.  

Το Εθνικό Τυπογραφείο, στις 13 Νοεμβρίου 2015, κυκλοφορεί προκήρυξη 

διαγωνισμού για την αναμόρφωση του τυπογραφικού σχεδιασμού της Εφημερίδος 

της Κυβερνήσεως με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του ΦΕΚ, 

τόσο στην έντυπη, όσο και στην ηλεκτρονική μορφή του. Ο διαγωνισμός αυτός 

συνέπεσε χρονικά  με τη συμπλήρωση εκατό  ενενήντα χρόνων από την οργάνωση 

και λειτουργία στο Ναύπλιο, το 1825, της πρώτης κρατικής τυπογραφικής μονάδας 

και την ίδρυση «Εφημερίδος της Διοικήσεως».   

Θεσμοθετείται η δυνατότητα παραγγελίας ΦΕΚ, σε έντυπη μορφή, μέσω των ΚΕΠ. 

2016 Από την 1η Ιανουαρίου 2016 η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» μετονομάζεται σε 

«Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».  

Στις 30 Μαρτίου ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την 

αναμόρφωση του τυπογραφικού σχεδιασμού της εφημερίδας. Στις 27 Απριλίου 

καθιερώνεται ο νέος τυπογραφικός σχεδιασμός με την απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄1239/2016. Στις 19 

Μαΐου κυκλοφορεί το ΦΕΚ Α΄91/2016 που αποτελεί το πρώτο ΦΕΚ τεύχους Α΄ με το 

νέο τυπογραφικό σχεδιασμό.  

Ο ανασχεδιασμός του ΦΕΚ σε συνδυασμό με την μεταφορά του τίτλου της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην καθομιλουμένη, αποτελεί ένα κρίκο στην αλυσίδα 

των μεταρρυθμίσεων που είναι σε εξέλιξη στο Εθνικό Τυπογραφείο. 

2018 Δημιουργία νέου ηλεκτρονικού συστήματος αυτοματοποιημένης δημιουργίας 

ΦΕΚ. 

2019 Με το ν. 4590/ 2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής 

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
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διατάξεις» ( μέρος Τέταρτο, άρθρα 50-58), πραγματοποιείται, μέσω της 

τροποποίησης ή αντικατάστασης  επιμέρους διατάξεων του ν. 3469/2006, μια 

ουσιαστική προσαρμογή της σχετικής με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

νομοθεσίας στις σημερινές ανάγκες και υποχρεώσεις της Δημόσιας Διοίκησης.    

Με το άρθρο 50 του ν.4590 περιορίζονται  σε εννιά (9) τα τεύχη της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως από δώδεκα (12) που προέβλεπε ο ν.3469/2006:     

                         ΤΕΥΧΟΣ   ν. 3469/2006    ν. 4590/2019  

Πρώτο  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

Δεύτερο  ΝΑΙ ΝΑΙ 

Τρίτο  ΝΑΙ  ΝΑΙ 

Τέταρτο  ΝΑΙ ΝΑΙ  

Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και 

Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.) 

ΝΑΙ Καταργήθηκε  

Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων 

Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και 

Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ.) 

ΝΑΙ ΝΑΙ  

Ανωνύμων Εταιρειών –Εταιρειών 

Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου (Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και 

Γ.Ε.ΜΗ.) 

Με το 
ν.4250/2014 

μετονομάσθηκε 
σε «Τεύχος 
Καταχώρισης 
Πράξεων και 
Στοιχείων 
Λοιπών Φορέων 
του Δημόσιου 
και Ιδιωτικού 
Τομέα, 
ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 

ΝΑΙ 

(ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) 

Τεύχος Εμπορικής και Βιομηχανικής 
Ιδιοκτησίας (Ε.Β.Ι.) 

 

ΝΑΙ  

Με το  

ν.4072/2012  

καταργήθηκε 

 

Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου 

Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 
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Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

(Δ.Δ.Σ.) 

ΝΑΙ ΝΑΙ 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) ΝΑΙ ΝΑΙ 

Οικονομικών των Πολιτικών Κομμάτων και 

Συνασπισμών Πολιτικών Κομμάτων  

ΝΑΙ Καταργήθηκε  

Με το άρθρο  51 τακτοποιούνται τα θέματα του καταργούμενου Τεύχους 

«Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π.)»  τα οποία 

μεταφέρονται στο τεύχος Δ΄ μαζί με νέα, και επίσης, καθορίζονται θέματα που θα 

καταχωρίζονται πλέον σε περίληψη στο τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. και στο τεύχος Δ.Δ.Σ. 

Με το άρθρο 52, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 9 του ν.3469/2006, καθορίζεται με  

μεγαλύτερη ακρίβεια η μορφή, το περιεχόμενο καθώς και ο τρόπος αποστολής 

κείμενων για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Το άρθρο 53, το οποίο αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου  2 του άρθρου 

10 του ν. 3469/2006, ουσιαστικά αποτελεί προσαρμογή του εδαφίου  στη 

μετονομασία του τεύχους από Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.  

Το άρθρο 54, το οποίο αντικαθιστά την παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 

3469/2006, ουσιαστικά αποτελεί προσαρμογή του νόμου στα νέα δεδομένα που 

δημιουργήθηκαν από τη μετονομασία ορισμένων τευχών ή από την κατάργηση 

κάποιων άλλων. Έτσι η Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  εκδίδεται κάθε εργάσιμη 

ημέρα, ενώ μετά από απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί 

να εκδίδεται και σε ημέρα αργίας. Επίσης, εκδίδεται σε αυτοτελή φύλλα, τα οποία 

φέρουν την ημερομηνία, δικό τους αύξοντα αριθμό και συνεχή για όλα τα εντός του 

ίδιου έτους εκδιδόμενα φύλλα αρίθμηση των σελίδων, με μόνη εξαίρεση το  Τεύχος 

ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ. το οποίο αριθμείται μόνο ως προς τον αριθμό φύλλων, ενώ οι σελίδες 

αριθμούνται ανά φύλλο. 

Το άρθρο 55 του νέου νόμου, το οποίο αντικαθιστά την  παράγραφο  4 του άρθρου 13 

του ν. 3469/2006 προχωρεί στην αναγνώριση πλέον της σημασίας της καταχώρισης 

στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου των φύλλων της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως αφού οι «Έννομες συνέπειες επέρχονται από την καταχώριση των 

φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού 
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Τυπογραφείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η 

καταχώριση στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, για λόγους τεχνικούς ή 

ανωτέρας βίας, οι έννομες συνέπειες επέρχονται από τη δημοσίευση των φύλλων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε έντυπη μορφή». 

Τέλος, με τα άρθρα 56 και 57 καθορίζονται οι διάφοροι τρόποι διάθεσης των Φύλλων 

της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, αλλά πάνω από  όλα κατοχυρώνεται νομοθετικά η 

δωρεάν πρόσβαση, μέσω διαδικτύου, κάθε πολίτη στα δημοσιεύματα  όλων των 

τευχών  της Εφημερίδας. 

Παραγγελία δημοσίευσης  

Το άρθρο 10 του ν.3469/2006 προβλέπει «την άδεια για τη δημοσίευση στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κάθε κειμένου , του οποίου η δημοσίευση σε αυτήν 

προβλέπεται από το νόμο, δίδει ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης». Στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 10 ορίζεται πως ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης 

μπορεί να αναθέτει την αρμοδιότητά του αυτή για τα τεύχη Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

(με το άρθρο 53 πλέον του 4590/2019 το τεύχος ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ) , προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 

και Δ.Δ.Σ.  στον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου. Με όμοια απόφαση 

του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης μπορεί η αρμοδιότητά του για όλα τα τεύχη 

να ασκείται παράλληλα από τον Προϊστάμενο του Νομικού Γραφείου της Γενικής 

Γραμματείας της Κυβέρνησης ή από το πρόσωπο που ασκεί τα συγκεκριμένα 

καθήκοντα.  

  

Η δημοσίευση των νόμων, των διαταγμάτων κ.λ.π. και η ισχύς τους  

   Η δημοσίευση των νόμων, των διαταγμάτων, των υπουργικών αποφάσεων και των 

υπόλοιπων πολιτειακών πράξεων που χρήζουν δημοσιότητας δια της Εφημερίδας της 

Κυβερνήσεως, εκτός του ότι είναι πρακτικώς χρήσιμη, γιατί γνωστοποιεί επίσημα και 

με τρόπο αυθεντικό στους πολίτες τους κανόνες δικαίου και τις λοιπές πολιτειακές 
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πράξεις, έχει και ιδιαίτερη νομική σημασία η οποία συνίσταται αφενός μεν στο ότι η 

δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως δημοσίευση αυτών αποτελεί στοιχείο της 

νόμιμης ύπαρξης τους, συνιστά την τελευταία φάση της διαδικασίας της κατάρτισης 

τους, από την οποία και μόνο αρχίζει η τυπική ισχύς τους, αφετέρου δε ότι το 

δημοσιευόμενο κείμενο αποτελεί κατά αμάχητο τεκμήριο το μόνο επίσημο κείμενο, 

του οποίου την γνησιότητα ούτε η διοίκηση, ούτε τα δικαστήρια, ούτε οι ιδιώτες 

μπορούν να αμφισβητήσουν.   

Σύμφωνα με το άρθρο 13, παράγραφος 4 του ν.3469/2006 η τυπική δύναμη των 

νόμων, διαταγμάτων και λοιπών πολιτειακών πράξεων αρχίζει μόνο από τη στιγμή 

που θα δημοσιευτούν στην έντυπη μορφή της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με το 

ν. 4590/2019 , άρθρο 55, η παράγραφος αυτή αντικαθίσταται με την ακόλουθη:  

 «4. Έννομες συνέπειες επέρχονται από την καταχώριση των φύλλων της Εφημερίδας 

της Κυβερνήσεως στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις και εφόσον δεν είναι δυνατή η καταχώριση στην ιστοσελίδα του Εθνικού 

Τυπογραφείου, για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας, οι έννομες συνέπειες 

επέρχονται από τη δημοσίευση των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως σε 

έντυπη μορφή».     

 Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με την ουσιαστική ισχύ  η οποία μπορεί να αρχίζει 

από άλλο χρονικό σημείο, προγενέστερο ή μεταγενέστερο από τη δημοσίευση, με την 

προϋπόθεση βεβαίως τα κείμενα αυτά να περιλαμβάνουν σχετική διάταξη.  

Ως προς τους νόμους, ειδικότερα το άρθρο 103 του Εισαγωγικού Νόμου του  

Αστικού Κώδικα (Νόμος 2783/41) ορίζει ότι η ουσιαστική ισχύς των νόμων αρχίζει 

μετά από δέκα ημέρες από την ημερομηνία που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. Το δεκαήμερο αυτό δεν ισχύει για διατάγματα, αποφάσεις κτλ. και 

συνεπώς η ισχύς αυτών αρχίζει από τη στιγμή που θα δημοσιευτούν στην Εφημερίδα 
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της Κυβερνήσεως. Με δεδομένο ότι ο Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικος δεν 

έχει αυξημένη ισχύ έναντι των κοινών νόμων, είναι δυνατόν αυτοί να ορίζουν 

διαφορετικά την ουσιαστική ισχύ τους.  

   Για την μεταξύ των νόμων σχέση της τυπικής δυνάμεως δεν έχει καμιά σημασία η 

αρίθμηση, αλλά η χρονολογία των φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως που 

δημοσιεύτηκαν.  

 

Η αρίθμηση των νόμων 

   Οι νόμοι φέρουν δική τους αρίθμηση, ενώ οι άλλες δημοσιευόμενες πράξεις δεν 

φέρουν δική τους αρίθμηση, εκτός από τα Βασιλικά Διατάγματα, τα οποία από το 

1960 άρχισαν να δημοσιεύονται με δική τους αρίθμηση. Η αρίθμηση των νόμων από 

το 1845 μέχρι το 1913 φέρει ελληνικούς αριθμούς διαιρείται δε σε δύο σειρές: στη 

σειρά της βασιλείας του Όθωνα και στη σειρά της βασιλείας του Γεωργίου Α΄. Από 

την ανάρρηση του Κωνσταντίνου Α΄  στο θρόνο το 1913 άρχισε η αρίθμηση των 

νόμων με αραβικούς αριθμούς  η οποία συνεχίστηκε μέχρι το 1936. Από αυτό το έτος 

και μέχρι το  1941 άρχισε  νέα αρίθμηση των αναγκαστικών νόμων της εποχής της 

δικτατορίας του Ι. Μεταξά. Από την έναρξη της εχθρικής κατοχής τον Απρίλιο του 

1941 μέχρι το έτος 1943 ακολουθήθηκε νέα αρίθμηση και από το 1943 μέχρι την 

Απελευθέρωση της χώρας το 1944 ακολουθήθηκε και πάλι νέα  αρίθμηση. 

Παράλληλα η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση  εξακολούθησε να εκδίδει νόμους στο 

Κάιρο και στο Λονδίνο συνεχίζοντας την αρίθμηση του Απριλίου του 1941.  Μετά 

την Απελευθέρωση της χώρας (23 Οκτωβρίου 1944) και μέχρι το 1946 

ακολουθήθηκε νέα αρίθμηση, ενώ από τη σύγκληση της Βουλής του 1946 άρχισε νέα 

αρίθμηση των νόμων, η οποία συντόμως (1960) υπερέβη τον αριθμό 4000.  
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   Από τις 24 Δεκεμβρίου 1974 άρχισε η νέα αρίθμηση, η οποία γίνεται από το 

υπουργείο Δικαιοσύνης,  με τη δημοσίευση του πρώτου νόμου της Ε΄ Αναθεωρητικής 

Βουλής των Ελλήνων. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται η μεταβολή στην 

αρίθμηση των νόμων από το 1833 μέχρι σήμερα.  

 

                                       ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΝΟΜΩΝ 1833- 2011 

         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΕΚ              

          ΑΡΙΘΜΗΣΗ-ΦΕΚ               ΑΠΟ                  ΕΩΣ  

1/13 Φεβρουαρίου 1833 
          ΦΕΚ 1 

 10 Νοεμβρίου  1844 
            ΦΕΚ 33 
Νόμος της 23  
Φεβρουαρίου 1844 «Περί 
αναλογισμού των 
νεοσυλλέκτων δια το 1844 
έτος» 

              Νόμοι 
          
         Χωρίς Αρίθμηση  

3 Φεβρουαρίου  1845 
          ΦΕΚ 3 
Νόμος Α΄ [1] της 8 
Φεβρουαρίου 1845 «Περί 
των πιστώσεων δια τα 
έξοδα της πρώτης 
τριμηνίας του 1845»  
 

  9 Οκτωβρίου 1862 
          ΦΕΚ 53 
Νόμος ΨΝς΄  [756]  της 21 
Σεπτεμβρίου 1862 «Περί 
των υποβρυχίων κάλων 
μεταξύ Ρίου και Αντιρρίου 
και μεταξύ Σύρου και 
Χίου» 

              Νόμοι 
[ελληνικά αριθμητικά 
σύμβολα] 
 
 
Από Α΄ [1]  - ΨΝς΄  [756]  
μέχρι την κατάλυση της 
δυναστείας του Όθωνα 10 
Οκτωβρίου 18621 

15 Οκτωβρίου 1862 
      ΦΕΚ 1  

 19 Φεβρουαρίου 1863 
          ΦΕΚ 5  

               Ψηφίσματα 
          (χωρίς αρίθμηση) 

28 Φεβρουαρίου 1863 
    ΦΕΚ 6  
Ψήφισμα Α΄ της 12 
Φεβρουαρίου 1863 «Περί 
νομίμου συγκροτήσεως της 
Εθνικής Συνελεύσεως» 

31 Οκτωβρίου 1863 
    ΦΕΚ 38 
Ψήφισμα Ο΄ της 21 
Οκτωβρίου 1863 «Περί 
ορκωμοσίας δημοσ. 
Λειτουργών πολιτικών και 
στρατιωτικών» 

               Ψηφίσματα  
[ελληνικά αριθμητικά 
σύμβολα] 
Από Α΄ - Ο΄μέχρι την 
επίσημη ανάρρηση του 
Γεωργίου Α΄ στον ελληνικό 
θρόνο  

22 Νοεμβρίου 1863  2 Μαρτίου 1913  Νόμοι  

                                                 
1 Ο νόμος Λς΄ της 7ης Ιουνίου 1846 (ΦΕΚ 15/1846) δημοσιεύτηκε και πάλι με τα ίδια στοιχεία στο 
ΦΕΚ 32/1847, το ίδιο συνέβη και με το νόμο ΛΗ΄ της 25ης Ιουνίου 1846 (ΦΕΚ 17/1846), ο οποίος 
δημοσιεύτηκε και πάλι στο ΦΕΚ 32/1847. Το ίδιο παρατηρήθηκε και με το νόμο ΠΓ΄ της 19ης 
Απριλίου 1848 (ΦΕΚ 12/1848) ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 16/ 5 Μαΐου 1849. Τέλος προφανώς 
εκ παραδρομής δεν δημοσιεύτηκαν νόμοι με τα ακόλουθα στοιχεία: ΞΓ΄, ΡΜς΄, ΡΟΘ΄, ΤΙΖ΄, ΦΠΔ΄ και 
Ψς΄. 
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       ΦΕΚ 41  
Νόμος Β΄1 της 2 
Νοεμβρίου 1863 «Περί 
παρατάσεως των 
προθεσμιών προς 
απαρίθμησιν μελισσίων 
μέχρι τέλους ε.ε.» 

  ΦΕΚ 41 Α΄ 
Νόμος ΔΡΛΔ΄ (4134) της 
28 Οκτωβρίου 1913 «Περί 
διοικήσεως των 
στρατιωτικώς κατεχομένων 
χωρών»2 

[ελληνικά αριθμητικά 
σύμβολα] 
Από Β΄- ΔΡΛΔ΄ μέχρι την 
δολοφονία του Γεωργίου Α΄ 

8 Μαρτίου 1913 
ΦΕΚ 46  Α΄ 
Νόμος ΔΡΛΕ΄ (4135) 
[Νόμος 1]  «Περί 
συμπληρώσεως του νόμου 
ΓΥΙΖ΄ (3417) της 16 
Νοεμβρίου 1909, περί 
τροποποιήσεως του περί 
ορίου ηλικίας των 
αξιωματικών του β. 
Ναυτικού νόμου ΑΧΜ΄ και 
των νόμων περί ναυτικών 
προβιβασμών» 

27 Φεβρουαρίου 1935  
ΦΕΚ 54 Α΄ 
Νόμος 6457 της 14 
Ιανουαρίου 1935 «Περί 
αυθεντικής ερμηνείας του 
άρθρου 28 (παρ.2 ) του 
Νόμου 6039, Περί 
εθελουσίας κατατάξεως εν 
τω Π.Ν.» 

Νόμοι  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
Από ΔΡΛΕ΄ [Νόμος 1 ]-6457  
από την άνοδο στο θρόνο του 
Κωνσταντίνου Α΄  μέχρι τις 
αρχές του 1935 (κυβέρνηση 
Παναγή Τσαλδάρη) 

1 Μαΐου 1936  
ΦΕΚ 191 Α΄ 
Νόμος 1 της 1 Μαΐου 
1936 «Περί αναστολής της 
ισχύος Αναγκαστικών 
νόμων κλπ.» 

22 Μαΐου 1936  
ΦΕΚ 222  Α΄ 
Νόμος 4 της 17 Μαΐου 
1936 «Περί εκλογής 
Βουλευτών»  

Νόμοι  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
Από 1-4  
Η περίοδος που ακολουθεί το 
αποτυχημένο βενιζελικό Κίνημα της 
1ης Μαρτίου 1935 είναι περίοδος 
εκτροπής από την δημοκρατική 
νομιμότητα. Η εκτροπή 
απεικονίζεται γλαφυρά και στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
περιόδου στην οποία πλέον 
δημοσιεύονται αντί ψηφισμένων 
νόμων, αναγκαστικοί νόμοι και 
νομοθετικά διατάγματα. Η 
νομιμότητα φαίνεται να 
αποκαθίσταται μετά τις εκλογές του 
1936 οπότε η νέα βουλή 
προλαβαίνει να ψηφίσει τέσσερις 
νόμους (1 έως 4) πριν οδηγηθούμε 
στην επιβολή δικτατορικού 
καθεστώτος από τον Ιωάννη 
Μεταξά (4 Αυγούστου 1936).   

5 Αυγούστου 1936  
ΦΕΚ 328  Α΄ 
ΑΝ 1 της 5 Αυγούστου 

26 Απριλίου 1941 
ΦΕΚ 145 Α΄ 
ΑΝ 2925 της 26 Απριλίου 

Αναγκαστικοί Νόμοι  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
Από 1-2925 

                                                 
1 Στο ΦΕΚ 41/1863 δημοσιεύεται ο νόμος ΣΤ΄ , αλλά και στο ΦΕΚ 42/1863 δημοσιεύεται και πάλι 
νόμος ΣΤ΄ με διαφορετικό περιεχόμενο, ενώ δεν υπάρχει νόμος Α΄.  
2 Αν και κατά την περίοδο της Βασιλείας του Γεωργίου Β΄ (1863- 1913) σύμφωνα με την αρίθμηση 
δημοσιεύτηκαν ΔΡΛΔ΄ (4134)  νόμοι, στην πραγματικότητα είναι λιγότεροι αφού για κάποιους λόγους 
ή το πιθανότερο από λάθος  παραλείφτηκαν κάποιοι αριθμοί από τη συνεχή αρίθμηση, όπως πχ. δε   
δημοσιεύτηκαν νόμοι με τα ακόλουθα στοιχεία: Α΄, ΙΒ΄, Κ΄, ΞΑ΄, ΞΒ΄, ҸΖ΄, ΡΙς΄, ΡΠΔ΄, ΣΒ΄, ΣΜΒ΄, 
ΣΝΑ΄, ΥҸΖ΄, ΦΙς΄, ΨҸΒ΄, ΑΦΞΓ΄, ΒΛΖ΄, ΒΥΙς΄, ΓΠΘ΄, κλπ. , ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις 
τυπογραφικών λαθών στην αρίθμηση.   
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1936 «Περί μετονομασίας 
του Υφυπουργείου 
Ναυτικών εις 
Υφυπουργείον Εμπορικής 
Ναυτιλίας» 

1941 «Περί χορηγήσεως 
αμνηστείας εις 
διαπραχθέντα εν Κρήτη 
πολιτικά αδικήματα» 

Από την επιβολή της 
δικτατορίας Ι. Μεταξά μέχρι 
την είσοδο των γερμανικών 
στρατευμάτων στην Αθήνα.  

2 Μαΐου 1941 
ΦΕΚ 151  Α΄ 
Νομοθετικόν Διάταγμα 1 
της 30 Απριλίου 1941 
«Περί των αρμοδιοτήτων 
της Κυβερνήσεως, των 
Υπουργών και άλλων 
διατάξεων»  
 
Την 1 Μαΐου 1941 στο ΦΕΚ 
148 Α΄ δημοσιεύτηκε η 
Νομοθετική Πράξη 1 της 1 

Μαΐου 1941 «Περί 
καταργήσεως του Υφυπουργείου 
Τύπου και Τουρισμού», ενώ στο 
ΦΕΚ 150 Α΄/2 Μαΐου 1941 
δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ.  2 και 
τελευταία ΝΠ 

6 Απριλίου 1943 
ΦΕΚ 78   Α΄ 
Νομοθετικόν Διάταγμα 
2244 της 26 Φεβρουαρίου 
1943 «περί συμπληρώσεως 
του υπ’ αριθ. 1129 της 4 

/16  Μαρτίου 1942 ΝΔ, 
περί οικονομικής 
ενισχύσεως του Μουσείου 
Μπενάκη» 

Νομοθετικά Διατάγματα  
[ελληνικά αριθμητικά 
σύμβολα] 
Νομοθετικόν Διάταγμα 1- 
2244  
Από την κατάληψη των 
Αθηνών από τους Γερμανούς 
και την ανάληψη της 
εξουσίας από τον στρατηγό 
Γ. Τσολάκογλου μέχρι την 
παραίτηση της κατοχικής 
κυβέρνησης Κ. 
Λογοθετόπουλου.  
 

9 Απριλίου 1943 
ΦΕΚ 82 Α΄ 
Νόμος 1«Περί συστάσεως 
Νομοπαρασκευαστικής 
Επιτροπής εξ Υπουργών 
και περί καταργήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεών 
τινων, αφορωσών 
υπηρεσίας αρμοδιότητος 
Προέδρου Κυβερνήσεως» 

10 Οκτωβρίου 1944 
ΦΕΚ 241 Α΄ 
Νόμος 1977 της 10 
Οκτωβρίου 1944 «περί 
καταργήσεως του υπ’ 
αριθ.1180/1944 Νόμου 
περί τρόπου διαχειρίσεως 
των κατεχομένων 
Ισραηλιτικών περιουσιών» 

Νόμοι  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
Νόμος 1-1977 
Από την ανάληψη της 
εξουσίας από τον κατοχικό 
πρωθυπουργό Ι. Ράλλη μέχρι 
την παραίτησή του λίγο πριν 
αποχωρήσουν από την Αθήνα 
τα γερμανικά στρατεύματα.  
Όταν ανέλαβε ο Ιωάννης Ράλλης-7 
Απριλίου 1943 (ΦΕΚ  81 Α΄/ 7 
Απριλίου 1943) αρχίζει νέα 
αρίθμηση των νομοθετημάτων που 
τώρα ονομάζονται- ψευδεπίγραφα- 
νόμοι.  

ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
2 Μαΐου 1941 εν Χανίοις  
ΦΕΚ 151 Μόνον/ 2 
Μαΐου 1941  
Αναγκαστικός Νόμος 
3001 «Περί διαγραφής των 
στελεχών του Στρατού των 
Αντιστρατήγων 
Τσολάκογλου και 
Δεμέστιχα και 
Υποστρατήγου Μπάκου» 

ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
14 Οκτωβρίου 1944 εν 
Καΐρω  
ΦΕΚ 37 Α΄ 
ΑΝ 3332 της 11 

Οκτωβρίου 1944 «Περί 
αρμοδιοτήτων κλπ. 
Συνδιοικητού Τραπέζης της 
Ελλάδος» 

ΕΞΟΡΙΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  
Αναγκαστικοί Νόμοι 
[Αραβικοί αριθμοί] 
ΑΝ 3001-3332 

27 Οκτωβρίου 1944 
ΦΕΚ 6  Α΄ 
Νόμος 1 της 26 

13 Φεβρουαρίου 1945 
ΦΕΚ 26  Α΄ 
Νόμος 118 της 13 

Νόμοι  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
Νόμος 1-118  
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Οκτωβρίου 1944 «Περί 
προσκλήσεως  εφέδρων 
αξιωματικών και οπλιτών 
κλάσεων 1937, 1938, 1939 
και 1940» 

Φεβρουαρίου 1945 «Περί 
Ασφαλίσεως κατά την 
ανεργίας των μισθωτών 
των Βιομηχανικών 
Επιχειρήσεων»  

Από την ανάληψη της 
πρωθυπουργίας από τον 
Γ.Παπανδρέου  

14 Φεβρουαρίου 1945 
ΦΕΚ 31  Α΄ 
Αναγκαστικός Νόμος 119 
της 13 Φεβρουαρίου 1945 
«Περί παροχής αμνηστείας 
εις τα Πολιτικά 
αδικήματα» 

30 Μαρτίου 1946 
ΦΕΚ 123  Α΄ 
Αναγκαστικός Νόμος 
1185 της 27 Μαρτίου 
1946 «Περί φορολογικών 
τινων διατάξεων» 

Αναγκαστικοί Νόμοι  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
ΑΝ 119- 1185 
Μέχρι την διεξαγωγή των 
εκλογών της 30 Μαρτίου 
1946  

12 Απριλίου 1946  
ΦΕΚ 130 Α΄ 
Νομοθετικόν Διάταγμα 
της 9 Απριλίου 1946 
«Περί ασκήσεως των 
αρμοδιοτήτων και 
δικαιοδοσιών του 
Υπουργείου Συντονισμού» 

11 Μαΐου 1946 
ΦΕΚ 167  Α΄ 
Νομοθετικόν Διάταγμα 
της 10 Μαΐου 1946 
(αναδημοσίευση) «Περί 
τρόπου καθορισμού της 
τιμής διαθέσεως των 
εφοδίων» 

Νομοθετικά Διατάγματα 
[χωρίς αρίθμηση] 

Ανακοινούται ότι ο αύξων αριθμός των Νόμων, των ψηφιζομένων υπό της Δ΄ 

Αναθεωρητικής Βουλής ακολουθεί την σειράν των υπό της Γ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των 

Ελλήνων (έτος 1936) ψηφισθέντων Νόμων , μέχρι της δια του από 4 Αυγούστου 1936 

Βασιλικού Διατάγματος διαλύσεως αυτής. 

                                                                         (Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου) 

22 Ιουνίου 1946  
ΦΕΚ 201 Α΄ 
Νόμος 5 της 22 Ιουνίου 
1946 «Περί συστάσεως 
Οργανισμού δια την 
σύνταξιν προγράμματος 
ανασυγκροτήσεως» 

29 Μαρτίου 1967 
ΦΕΚ 42 Α΄ 
Νόμος 4610 της 29 

Μαρτίου 1967 «Περί 
καταβολής αποζημιώσεως 
εις υπαλλήλους δια 
προσφερθείσαν υπηρεσίαν 
και μισθοδοσίας εκτάκτων 
τινών υπαλλήλων και 
άλλων τινών διατάξεων» 

Νόμοι  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
Νόμος 5- 4610  
Μέχρι την επιβολή της 
στρατιωτικής δικτατορίας της 
21  Απριλίου 1967 

Επιβολή δικτατορικού καθεστώτος της 21 Απριλίου 1967  

4 Μαΐου 1967 
ΦΕΚ 64 Α΄ 
Αναγκαστικός Νόμος 1 
της 4 Μαΐου 1967 «Περί 
καθορισμού οργανικών 
θέσεων Αντιστρατήγων 
Στρατού Ξηράς» 

14 Νοεμβρίου 1968 
ΦΕΚ 266 Α΄ 
ΑΝ 628 της 14 

Νοεμβρίου 1968 «Περί 
συγχωνεύσεως των 
ενώσεων των εφέδρων 
Αξιωματικών, 
Ανθυπασπιστών και 

Αναγκαστικοί Νόμοι 
[Αραβικοί αριθμοί ] 
ΑΝ  1- 628  
Από την επιβολή της 
δικτατορίας μέχρι την έναρξη 
της ισχύος  του 
«συντάγματός»  της 
(Πρακτικόν Υπουργικού 
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οπλιτών των Ενόπλων 
Δυνάμεων της Χώρας» 
 

Συμβουλίου 12 Νοεμβρίου 
1968, ΦΕΚ 267 Α΄/ 15 
Νοεμβρίου 1968) 

21 Νοεμβρίου 1968  
ΦΕΚ 270 Α΄ 
Νομοθετικόν Διάταγμα 1 
της 20 Νοεμβρίου  1968 
«Περί Υπουργικού 
Συμβουλίου και 
Υπουργείων»  

31 Μαΐου 1973 
ΦΕΚ 116 Α΄ 
ΝΔ 1403 της 26 Μαΐου 
1973 «Περί 
τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως της περί 
Ελληνικού Οργανισμού 
Τουρισμού Νομοθεσίας» 

Νομοθετικά Διατάγματα  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
ΝΔ 1-1403  
Από την έναρξη ισχύος του 
«συντάγματος» του 1968 
μέχρι την έκδοση της 
Συντακτικής Πράξεως της 1 

Ιουνίου 1973 «Περί 
εγκαθιδρύσεως πολιτεύματος 
Προεδρικής Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας, τροποποιήσεως 
του Συντάγματος και 
διενέργειας δημοψηφίσματος» 
(ΦΕΚ 118 Α΄/ 1 Ιουνίου 1973) 

2 Ιουνίου 1973  
ΦΕΚ 120  Α΄ 
Νομοθετικόν Διάταγμα 
1της 2 Ιουνίου 1973 «Περί 
του τύπου εκτελέσεως των 
δικαστικών αποφάσεων , 
του όρκου των 
αναλαμβανόντων 
δημοσίαν εν γένει 
υπηρεσίαν , του τύπου των 
σφραγίδων των Δημοσίων 
Αρχών και των εγγράφων 
τούτων»   

23 Ιουλίου 1974  
ΦΕΚ 209 Α΄ 
ΝΔ 499 της 22 Ιουλίου 
1974 «Περί επεκτάσεως 
των διατάξεων των 
παραγράφων 3,4,5 και 6  
του άρθρου 71 του Ν. 
5343/1932 “περί 
οργανισμού του 
Πανεπιστημίου Αθηνών ” 
και επί των 
συνταξιοδοτουμένων 
εντεταλμένων υφηγητών 
και επί των οικογενειών 
αυτών» 

Νομοθετικά Διατάγματα  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
ΝΔ 1-499   
Από  την έκδοση της 
Συντακτικής Πράξεως της 1 

Ιουνίου 1973 «Περί 
εγκαθιδρύσεως πολιτεύματος 
Προεδρικής Κοινοβουλευτικής 
Δημοκρατίας, τροποποιήσεως 
του Συντάγματος και 
διενέργειας δημοψηφίσματος» 
μέχρι την αποκατάσταση της 
Δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου 
19741  

8 Αυγούστου 1974 
ΦΕΚ 218 Α΄ 
Νομοθετικόν Διάταγμα 1 
της 8 Αυγούστου 1974 
«Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως διατάξεών 
τινων του Ν.Δ. 58/1968, 
περί Υπουργείου Εθνικής 
Αμύνης και των Οργάνων 
της Ανωτάτης Διοικήσεως 
και Ελέγχου των Ενόπλων 
Δυνάμεων» 

7 Δεκεμβρίου 1974  
ΦΕΚ 369 Α΄ 
ΝΔ 229 της 7 Δεκεμβρίου 
1974 «Περί κυρώσεως της 
από 4 Οκτωβρίου 1974 
συναφθείσης συμβάσεως 
περί αναθεωρήσεως της 
από 2 Οκτωβρίου 1971 
συμβάσεως μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου 
(Υπουργ. Εθν. Αμύνης) 
και της Α.Ε.Ε. 
Πυριτιδοποιείου και 
Καλυκοποιείου κλπ.» 

Νομοθετικά Διατάγματα  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
ΝΔ 1-229   
Από την αποκατάσταση της 
Δημοκρατίας στις 24 Ιουλίου 
1974 μέχρι το Α΄ Ψήφισμα της 
Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής 
της 20 Δεκεμβρίου 1974 
«Περί ψηφίσεως και εκδόσεως 
ψηφισμάτων υπό της Ε΄ 
Αναθεωρητικής Βουλής , 
ασκήσεως του νομοθετικού 
έργου υπό ταύτης και της 
τροποποιήσεως του 

                                                 
1 Κατά την περίοδο αυτή- 12 Σεπτεμβρίου  1973 έως 2 Οκτωβρίου 1973- εκδόθηκαν και πέντε 
Νομοθετικά Προεδρικά Διατάγματα με ιδίαν αρίθμηση.  
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Κανονισμού της Βουλής» 
(ΦΕΚ 375 Α΄/ 24 Δεκεμβρίου 
1974) 

24 Δεκεμβρίου 1974 
ΦΕΚ 376 Α΄ 
Νόμος 1 της 24 
Δεκεμβρίου 1974 «Περί 
προσωρινής διοικήσεως 
των εσόδων και εξόδων 
του Κράτους και των 
Ειδικών Ταμείων και 
Ειδικών Υπηρεσιών κατά 
το οικονομικόν έτος 1975» 

 Νόμοι  
[Αραβικοί αριθμοί ] 
Νόμος 1- (συνεχίζεται μέχρι 

σήμερα, 2019) 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ  

Η «Εφημερίς των Αγγελιών» και ο «Ελληνικός Ταχυδρόμος»    

Στο φύλλο 3 της 19 Φεβρουαρίου 1835 της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως 

καταχωρίστηκε η από 22 Ιανουαρίου 1835 ανακοίνωση του «επί των Εκκλησιαστικών 

και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Γραμματέως Ι. Ρίζου» σχετικά με την έκδοση της 

Εφημερίδος των Αγγελιών, η οποία είχε ως εξής: «Από 1 Φεβρουαρίου 1835 θέλει 

εκδίδεσθαι ελληνιστί Εφημερίς Ειδοποιήσεων-τελικά Εφημερίς των Αγγελιών-

περιέχουσα τόσον επισήμους, όσον και  ιδιωτικάς αγγελίας, και τας αποφάσεις του 

Αρείου Πάγου εις παραρτήματα, τα οποία θέλουν αποτελεί ιδίαν σειράν[…] Αι 

καταχωριστέαι αγγελίαι και αι συνδρομαί θέλουν διευθύνεσθαι προς τον Γεν. 

Διευθυντήν των Ταχυδρομείων κ. Γεώργιον Σκούφον αναλαβόντα την σύνταξιν και 

διανομήν της Εφημερίδος ταύτης». Μετά τη δημοσίευση του Β.Δ. «Περί οργανισμού 

της Βασιλικής Τυπογραφίας και Λιθογραφίας» και τον διορισμό εφόρου και 

διευθυντών υπεύθυνος της έκδοσης ορίστηκε ο έφορος της Βασιλικής Τυπογραφίας 

και Λιθογραφίας Α.Μ.Άνσελμος, το όνομα του οποίου εμφανίζεται πολύ αργότερα 

στην προμετωπίδα της εφημερίδας.  Το πρώτο φύλλο αυτής της εφημερίδας 

εκδόθηκε, τελικώς, στις 30  Μαρτίου 1835 και το τελευταίο την 31 Δεκεμβρίου 1837. 

Στην αρχή κυκλοφορούσε σε αραιά χρονικά διαστήματα , αργότερα εκδιδόταν κάθε 
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δύο ή τρεις ημέρες.  Μεγάλο μέρος της ύλης της εφημερίδας φαίνεται να 

δημοσιεύεται μετά την παύση της έκδοσής της στο παράρτημα μιας  άλλης 

κυβερνητικής, ανεπίσημης αυτή την φορά,  εφημερίδας που έφερε  τον  τίτλο, «ο 

Ελληνικός Ταχυδρόμος. Εφημερίς πολιτική, φιλολογική και βιομηχανική».  Αυτή η 

εφημερίδα, την οποία εκτύπωνε το Βασιλικό Τυπογραφείο, ήταν στην αρχή δίγλωσση 

(ελληνικά και γαλλικά) και από τις 25 Μαΐου/6 Ιουνίου 1837 τρίγλωσση (ελληνικά, 

γαλλικά και γερμανικά). Τον Ιανουάριο του επόμενου έτους η εφημερίδα επανήλθε 

στα ελληνικά και γαλλικά και η έκδοσή της συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του 1842.  

Η «Επίσημος Εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας» και το «Παράρτημα της 

Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εν Κρήτη» 

 Η αυτόνομη Κρητική Πολιτεία  δημοσίευε τις αποφάσεις και τους νόμους της στην 

«Επίσημον  Εφημερίδα της Κρητικής Πολιτείας». Το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε 

στα Χανιά «Τύποις Κρητικής Πολιτείας»- αργότερα  από το Κυβερνητικόν 

Τυπογραφείον-  την 25 Δεκεμβρίου 1898 και σε αυτό δημοσιεύτηκε η προκήρυξη της 

Α.Β.Υ. του πρίγκιπα Γεωργίου, υπάτου αρμοστή της νήσου Κρήτης. Στις 24 

Σεπτεμβρίου 1908 όμως η  Κρήτη επαναστάτησε και η κυβέρνηση  της με διακήρυξη  

«παρακαλεί την Α.Μ. τον Βασιλέα των Ελλήνων να αναλάβη την διακυβέρνησιν της 

Νήσου». Οι επαναστάτες μάλιστα έσπευσαν να μετονομάσουν την Εφημερίδα  της 

Κρητικής Πολιτείας σε  «Βασίλειον της Ελλάδος. Παράρτημα της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως  εν Κρήτη» με νέα αρίθμηση. Η Εφημερίδα, η οποία κυκλοφορούσε στα 

Χανιά σε τρία τεύχη -Α΄, Β΄, Γ΄ και για ορισμένα έτη και Δ΄ -ήδη από τον Ιανουάριο 

του 1900,  παρά την «άψογον στάσιν» της Ελλάδος συνέχισε να εκδίδεται με αυτόν  

τον τίτλο και  τα επόμενα χρόνια μέχρι το τέλος του 1914 , οπότε και ενσωματώθηκε  

η Κρήτη στο νομικό καθεστώς που ίσχυε στο Βασίλειο της Ελλάδος. Το 1908 και το 

1909 η Εφημερίδα εκδιδόταν από το «εκ του Κυβερνητικού Τυπογραφείου», ενώ από 
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τον Ιανουάριο του 1910 από το «Εθνικόν Τυπογραφείον» προφανώς στην αρχή της 

Κρητικής Πολιτείας και αργότερα μετά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα από το 

Εθνικό Τυπογραφείο του ελληνικού βασιλείου.  

 

                         ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ  
                                                              Εν Χανίοις 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΤΥΠΟΙΣ 
       ΑΠΟ         ΕΩΣ 
1/25 Δεκεμβρίου 1898  114/31 Δεκεμβρίου 1899  Τύποις Κρητικής Πολιτείας  

Την περίοδο αυτή η εφημερίδα 
κυκλοφόρησε σ’  ένα τεύχος  

1 Α΄/29 Ιανουαρίου 
1900 

73 Α΄/23 Δεκεμβρίου 
1900 

Εκ του Κυβερνητικού 
Τυπογραφείου  

1 Β΄/ 2 Ιανουαρίου 
1900 

61 Β΄/ 28 Δεκεμβρίου 
1900 

Εκ του Κυβερνητικού 
Τυπογραφείου 

1  Γ΄/4 Ιανουαρίου 
1900 

86  Γ΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1900 

Εκ του Κυβερνητικού 
Τυπογραφείου 

1  Α΄/3 Ιανουαρίου 
1901 

93  Α΄/ 28 Δεκεμβρίου 
1901 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως  

1 Β΄/3 Ιανουαρίου 
1901 

71 Β΄/ 20 Δεκεμβρίου 
1901 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Γ΄/[;] 73  Γ΄/27 Δεκεμβρίου 
1901 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1   Α΄/ 7 Ιανουαρίου 
1902 

62  Α΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1902 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1 Β΄/ 2 Ιανουαρίου 
1902 

67  Β΄/ 23 Δεκεμβρίου 
1902 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1 Γ΄/ 3 Ιανουαρίου 
1902 

98  Γ΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1902  

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

Δ [;]   
1  Α΄/ 14 Ιανουαρίου 
1903 

68  Α΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1903 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Β΄/ [;] 47  Β΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1903 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Γ΄/ 4 Ιανουαρίου 
1903 

80 Γ΄/27 Δεκεμβρίου 
1903 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

Δ΄/ 3 Μαΐου 1903  
Εστενογραφημένα 
πρακτικά της Βουλής/ 
Περίοδος Β΄ 
Συνεδρίαση Α΄  

19 Ιουνίου 1903 
Εστενογραφημένα 
πρακτικά της Βουλής/ 
Περίοδος Β΄ Συνεδρίαση 
Ν΄ 
 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως  
Το τεύχος Δ΄ δεν είχε αρίθμηση 
ανά φύλλο, αλλά ούτε και διάκριση 
φύλλων 

1 Α΄/ 3 Ιανουαρίου 
1904 

59 Α΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1904 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως  

1 Β΄/15 Ιανουαρίου 68 Β΄/ 23 Δεκεμβρίου Εκ του Τυπογραφείου της 
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1904 1904 Κυβερνήσεως 
1  Γ΄/ 5 Ιανουαρίου 
1904 

90  Γ΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1904  

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Α΄/ 13 Ιανουαρίου 
1905 

70  Α΄/ 29 Δεκεμβρίου 
1905 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1   Β΄ / 4 Ιανουαρίου 
1905 

73 Β΄/ 21 Δεκεμβρίου 
1905 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Γ΄ /4 Ιανουαρίου 
1905 

67  Γ΄/29 Δεκεμβρίου 
1905 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1   Α΄/ 3 Ιανουαρίου 
1906 

77  Α΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1906 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1   Β΄/ 1 Ιανουαρίου 
1906 

66 Β΄/ 28 Δεκεμβρίου 
1906 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1   Γ΄ / 4 Ιανουαρίου 
1906 

68 Γ΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1906 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

Τεύχος Δ΄ /30 Ιουνίου 
1906/ Συνεδρίαση 1/ 
Εστενογραφημένα 
πρακτικά της Β΄ 
Συντακτικής των 
Κρητών Συνελεύσεως   

Τεύχος Δ΄ /29 
Ιανουαρίου 1906/ 
Συνεδρίαση 38/ 
Εστενογραφημένα 
πρακτικά της Β΄ 
Συντακτικής των 
Κρητών Συνελεύσεως  [η 
τελευταία συνεδρίαση με 
εργασίες της 
Συνέλευσης] 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 
Το τεύχος Δ΄ δεν είχε αρίθμηση 
ανά φύλλο, αλλά ούτε και διάκριση 
φύλλων. Υπάρχει και 39η 
Συνεδρίαση στις 8 Φεβρουαρίου 
1907 κατά την οποία ορκίζεται ο 
νέος Ύπατος Αρμοστής, Αλ. 
Ζαΐμης.  

1   Α΄/ 4 Ιανουαρίου 
1907 

87   Α΄ / 29 Δεκεμβρίου 
1907 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Β΄/ 5 Ιανουαρίου 
1907 

66 Β΄/ 20 Δεκεμβρίου 
1907 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Γ΄/ 5 Ιανουαρίου 
1907 

79  Γ΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1907 

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1 Α΄ / 19 Ιανουαρίου 
1908  

49 Α΄/ 23 Σεπτεμβρίου 
1908  

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Β΄/ 2 Ιανουαρίου 
1908 

40 Β΄/ 23 Σεπτεμβρίου 
1908  

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Γ΄/ 4 Ιανουαρίου 
1908 

69  Γ΄/ 23 Σεπτεμβρίου 
1908  

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ  

  ΕΝ ΚΡΗΤΗ  [Εν Χανίοις]  
Χρήση του τίτλου χωρίς έγκριση της ελληνικής κυβέρνησης μέχρι το 1912 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ 
       ΑΠΟ         ΕΩΣ 
24 Σεπτεμβρίου 1908 
[μέχρι το φύλλο 8 
χωρίς ένδειξη τεύχους]  

34   Α΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1908  

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Β΄/ 2 Οκτωβρίου 
1908  

25  Β΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1908  

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1   Γ΄ / ; Οκτωβρίου 19 Γ΄ / 29 Δεκεμβρίου Εκ του Τυπογραφείου της 
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1908  1908  Κυβερνήσεως 
1  Α΄/ 5 Ιανουαρίου 
1909  

82  Α΄ / 31 Δεκεμβρίου  Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Β΄ / 10 Ιανουαρίου 
1909  

75 Β΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1909  

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1 Γ΄/ 5 Ιανουαρίου 
1909  

104 Γ΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1909  

Εκ του Τυπογραφείου της 
Κυβερνήσεως 

1  Α΄/ 3; Ιανουαρίου 
1910 

75 Α΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1910  

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου [ 
της Κρητικής Πολιτείας]   

1 Β΄/ 5 Ιανουαρίου 
1910  

69 Β΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1910  

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου[ της 
Κρητικής Πολιτείας]   

1 Γ΄/ 11 Ιανουαρίου 
1910  

91 Γ΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1910  

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου[ της 
Κρητικής Πολιτείας]   

1  Α΄/ 5 Ιανουαρίου 
1911 

95 Α΄/ 22 Δεκεμβρίου 
1911 

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου[ της 
Κρητικής Πολιτείας]   

  1 Β΄/ 8 Ιανουαρίου 
1911 

59 Β΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1911 

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου[ της 
Κρητικής Πολιτείας]   

1 Γ΄/ 5 Ιανουαρίου 
1911 

120 Γ΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1911 

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου[ της 
Κρητικής Πολιτείας]   

1  Α΄/ 5 Ιανουαρίου 
1912 

72 Α΄/ 10 Οκτωβρίου 
1912 

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου[ της 
Κρητικής Πολιτείας]   

73 Α΄/ 11; Οκτωβρίου 
1912 [η Ελλάδα 
αναλαμβάνει με απόφαση 
της ελληνικής κυβέρνησης-
1 Οκτωβρίου 1912- τη 
διοίκηση της Κρήτης, ενώ 
στις 12 Οκτωβρίου 
εγκαθίσταται στα Χανιά ο 
Γενικός Διοικητής Στέφανος 
Ν. Δραγούμης] 

108 Α΄/ 29 Δεκεμβρίου 
1912 

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 

1 Β΄/ 2 Ιανουαρίου 
1912  

76 Β΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1912 

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 

1 Γ΄/ 5 Ιανουαρίου 
1912 

114; Γ΄/ 29 Δεκεμβρίου 
1912  

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 

1 Α΄/ 3 Ιανουαρίου 
1913  

141 Α΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1913  

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 

1 Β΄/ 3 Ιανουαρίου 
1913  

119 Β΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1913  

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 

1  Γ΄/ 3  Ιανουαρίου 
1913 

162 Γ΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1913 

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 

1  Α΄/ 3 Ιανουαρίου 
1914 

98 Α΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1913 

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 

1  Β΄/ 3 Ιανουαρίου 
1914  

107 Β΄/ 30 Δεκεμβρίου 
1914  

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 

1 Γ΄/ 4 Ιανουαρίου 
1914 

116 Γ΄/ 31 Δεκεμβρίου 
1914 

Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου 
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Η  «Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος. Παράρτημα 

εκδιδόμενον εν Θεσσαλονίκη»- «Εφημερίς της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας» 

 Μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τον ελληνικό στρατό , τον Οκτώβριο 

του 1912, εγκαθίσταται ελληνική διοίκηση, η οποία προβαίνει στην έκδοση 

διαταγμάτων και λοιπών πράξεων και αποφάσεων  οι οποίες δημοσιεύονται σε 

παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως με τίτλο  «Εφημερίς της Κυβερνήσεως 

του Βασιλείου της Ελλάδος-Παράρτημα εκδιδόμενον εν Θεσσαλονίκη».  Η εφημερίδα    

άρχισε να εκδίδεται, φύλλο 1,  στις 18 Ιουνίου 1913. Από το φύλλο 37 της 27 

Σεπτεμβρίου 1913 και μετά η εφημερίδα τιτλοφορείται πλέον «Εφημερίς της Γενικής 

Διοικήσεως Μακεδονίας» και τα δημοσιεύματά της περιορίστηκαν σε κλητήρια 

θεσπίσματα, αγγελίες για την δημόσια υπηρεσία, προκηρύξεις και αποφάσεις 

δημοπρασιών κλπ.  Η Εφημερίς της Γενικής Διοικήσεως Μακεδονίας συνέχισε την 

έκδοσή της μέχρι το φύλλο 153 της 22 Ιανουαρίου 1915, οπότε και  έπαυσε 

εκδιδόμενη.   

Το «Επίσημον Δελτίον της Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου»  

Το Επίσημον Δελτίον της Γενικής Διοικήσεως Ηπείρου άρχισε να εκδίδεται στα 

Ιωάννινα λίγο μετά την απελευθέρωση της πόλης από τον ελληνικό στρατό στις 21 

Φεβρουαρίου 1913 και οπωσδήποτε μετά τον διορισμό του πρώτου Έλληνα Γενικού 

Διοικητή Ηπείρου (8 Μαρτίου 1913), Γεωργίου Χρηστάκη Ζωγράφου. Πιθανότερη 

ημερομηνία έκδοσης του μη σωζόμενου 1ου φύλλου είναι η 21 Μαρτίου 1913. Ο 

πλήρης τίτλος του Δελτίου μέχρι το φύλλο 55/ 17 Σεπτεμβρίου 1914 ήταν «Βασίλειον 

της Ελλάδος. Γενική Διοίκησις των εν Ηπείρω υπό του ελληνικού στρατού κατεχομένων 

χωρών-Επίσημον Δελτίον-Εν Ιωαννίνοις», ενώ από το φύλλο 56/20 Οκτωβρίου 1914 

και μετά άλλαξε σε «Βασίλειον της Ελλάδος. Επίσημον Δελτίον της Γενικής 

Διοικήσεως Ηπείρου-Εν Ιωαννίνοις». Στην Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Ηπειρωτικών 
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Μελετών στα Ιωάννινα σώζονται τα φύλλα  6/18 Απριλίου 1913 έως 50/30 Απριλίου 

1914, το φύλλο 52/21 Ιουλίου 1914 και τα φύλλα από 55/17 Σεπτεμβρίου  1914 έως 

59/18 Δεκεμβρίου 1914, δηλαδή συνολικά 51 φύλλα από ένα πιθανό σύνολο 59 ή 60 

φύλλων. Η έκδοση του Δελτίου έγινε για την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων του 

Γενικού Διοικητή Ηπείρου σε εφαρμογή του άρθρου 2 του νόμου ΔΡΛΔ΄ (4134) της 

28 Φεβρουαρίου 1913 «Περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχομένων χωρών» το 

οποίο προέβλεπε τα εξής : «Ο τοιούτος [Γενικός] Διοικητής ασκεί εν τη παρ’ αυτού 

διοικουμένη χώρα άπασαν την διοικητικήν εξουσίαν, πλην των αναγομένων εις τα έργα 

του Στρατού της ξηράς και τη θαλάσσης. Εις τα καθήκοντα του Διοικητού 

περιλαμβάνονται ιδίως: 1) Η οργάνωσις  πασών των δημοσίων υπηρεσιών και 

επιμέλεια  περί της κανονικής αυτών λειτουργίας. 2) Ο διορισμός και η παύσις των  επί 

τούτω αναγκαίων υπαλλήλων και υπηρετών, ο καθορισμός των καθηκόντων αυτών 

κατ’ είδος και έκτασιν ως αι των αποδοχών αυτών και των εν γένει δαπανών της 

διοικήσεως. 3) Η συντήρησις και διαχείρισις των δημοσίων κτημάτων και διάθεσις των 

προσόδων αυτών κατά τα ανάγκας της διοικήσεως. 4) Η ρύθμισης απασών των εν 

ευρυτάτη εκδοχή διοικητικών υποθέσεων και έκδοσις κανονιστικών διαταγών και 

αποφάσεων επί παντός θέματος. […] ».  

Το  Δελτίο, από το φύλλο 25/ 20 Ιουνίου 1914, διακρίνεται σε Μέρος Πρώτον και σε 

Μέρος Δεύτερον ενώ προτάσσεται , κατά το υπόδειγμα της Εφημερίδος της 

Κυβερνήσεως, «Περίληψις Περιεχομένων». Το Μέρος Πρώτον περιλαμβάνει 

Αποφάσεις του Γενικού Διοικητού ενώ στο  Μέρος Δεύτερον «Αγγελίαι αφορώσαι την 

υπηρεσίαν της Γενικής Διοικήσεως», οι οποίες με τη σειρά τους  διακρίνονταν σε 

θέματα Δικαστικά, Διοικητικά, Οικονομικά, Εκπαιδευτικά κλπ. Μετά το φύλλο 55/ 

17 Σεπτεμβρίου 1914 η βούληση της Γενικής Διοίκησης εκφράζεται  πλέον με την 

υπογραφή Πράξεων, ενώ σε όλα τα προηγούμενα φύλλα δημοσιεύονταν Αποφάσεις. 
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Είναι φανερό πως το κέντρο βάρος της εξουσίας στην περιοχή μεταφέρεται από τα 

Ιωάννινα, έδρα του Γενικού Διοικητή, στην πρωτεύουσα στα διάφορα υπουργεία, με 

συνακόλουθη συρρίκνωση των αρμοδιοτήτων της Γ. Διοίκησης.  

  Στην ίδια βιβλιοθήκη της Ε.Η.Μ. διασώζονται και πέντε φύλλα του Παραρτήματος 

του Δελτίου με υπότιτλο: «Πίναξ δασικών θέσεων εν αις επιτρέπεται η υλοτομία κατά 

το έτος 1914».  

Η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος-Παράρτημα εν Σάμω» 

Την ίδια περίοδο-πρώτο φύλλο 14 Νοεμβρίου 1912- εκδιδόταν στην Αθήνα «Η 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος-Παράρτημα εν Σάμω». Η 

εφημερίδα αυτή που ολοκλήρωσε την κυκλοφορία της μετά από 150 φύλλα στις 11 

Απριλίου 1915 αποτελούσε οιονεί συνέχεια της Εφημερίδος της Ηγεμονίας της 

Σάμου το πρώτο φύλλο της οποίας κυκλοφόρησε, μετά από εντολή του ηγεμόνα της 

Σάμου Αλέξανδρου Καραθοδωρή,  την 29 Σεπτεμβρίου 1894 «εν Λιμένι Βαθέος».  

 

                              ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΗΓΕΜΟΝΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ   -  ΕΚΔΟΤΗΣ        ΑΠΟ         ΕΩΣ 

1/29 Σεπτεμβρίου 1894  300/25 Νοεμβρίου 1898  Επαμεινώνδας Σταματιάδης  

ΣΑΜΟΣ-ΗΜΙΕΠΙΣΗΜΟΣ   ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ 

       ΑΠΟ         ΕΩΣ 
1/29 Νοεμβρίου 1900 82/27 Μαΐου 1902 Σ. Ιωαννίδης, Ηρ. Θαλασσινός  

             ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΜΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ                  ΕΚΔΟΤΗΣ  
         ΑΠΟ          ΕΩΣ 
1/29 Μαΐου 1902 828/7 Νοεμβρίου 1912 Ηγεμονικόν Διοικητικόν Γραφείον  

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΝ ΣΑΜΩ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ ΕΚΔΟΤΗΣ  
         ΑΠΟ          ΕΩΣ 
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1/14 Νοεμβρίου 1912 150 /11 Απριλίου 1915 Εθνικόν Τυπογραφείον  
 

Η «Εφημερίς της Γενικής Διοικήσεως Θράκης»  

Στις 15 Μαΐου 1920 εγκαταστάθηκαν οι ελληνικές αρχές στην Δυτική Θράκη μετά 

την άρση της Διασυμμαχικής κατοχής και διοίκησης. Στις αρχές Ιουλίου ο ελληνικός 

στρατός διεκπεραιώθηκε στην ανατολική όχθη του ποταμού Έβρου και λίγες ημέρες 

αργότερα, στις 13/26 Ιουλίου 1920, οι ελληνικές αρχές εγκαταστάθηκαν στην 

Αδριανούπολη. Με το νόμο 2492 της 10 Σεπτεμβρίου 1920, «περί προσαρτήσεως της 

Θράκης και των νήσων Ίμβρου και Τενέδου εις την Ελλάδα», προσαρτήθηκε στο 

ελληνικό κράτος η περιοχή της Θράκης-Ανατολικής και Δυτικής- η οποία μέχρι τότε 

κατεχόταν στρατιωτικά. Με το άρθρο 3 του νόμου ορίζεται ότι «η διοίκησις της 

Θράκης θέλει ρυθμισθή προσωρινώς κατά τας διατάξεις του νόμου ΔΡΛΔ΄ της 28 

Φεβρουαρίου 1913 «περί διοικήσεως των στρατιωτικώς κατεχομένων χωρών», και 

των τροποποιούντων ή συμπληρούντων αυτόν σχετικών νόμων μέχρι της δια Β. 

Διαταγμάτων μερικωτέρας εφαρμογής της κειμένης εν τω Κράτει νομοθεσίας […]». 

Όπως, όμως,  σημειώνει στις Αναμνήσεις του ο αναπληρωτής Γενικός Διοικητής 

Θράκης Κώστας Γεραγάς ο νόμος ΛΡΛΔ΄ άρχισε να ρυθμίζει τα θέματα που 

αφορούσαν στην Ανατολική Θράκη ήδη από την ημέρα κατάληψης της 

Αδριανούπολης- 13/26 Ιουλίου 1920- από τον ελληνικό στρατό. Σε εφαρμογή 

ρυθμίσεων και προβλέψεων του νόμου την περίοδο των Βαλκανικών πολέμων και 

μέχρι τις αρχές του 1915 οι Γενικές Διοικήσεις των κατεχόμενων περιοχών εξέδιδαν 

τοπικό Παράρτημα της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ή ανάλογο Δελτίο. Για τους 

ίδιους λόγους άρχισε να εκδίδεται στην Αδριανούπολη η «Εφημερίς της Γενικής 

Διοικήσεως Θράκης». Η αρίθμηση ήταν συνεχής μέσα στο ίδιο έτος. Στην Εφημερίδα 

της Γενικής Διοικήσεως δημοσιεύτηκαν οι δύο οργανισμοί για την διοίκηση της 
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Θράκης· ο πρώτος σε δύο συνέχειες  στο φύλλο 18 της 2 Δεκεμβρίου 1920 και στο 

φύλλο 19 της 9 Δεκεμβρίου 1920, ενώ ο δεύτερος στο φύλλο 15 της 26 Ιουνίου 1921.  

Το «Δελτίο Πράξεων και Αποφάσεων» της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής 
Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.)»  
 
Η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α) ιδρύθηκε με πρωτοβουλία 

του Ε.Α.Μ. στις 10 Μαρτίου 1944, στη Βίνιανη της Ευρυτανίας. Στην αρχική 

σύνθεσή της είχε πέντε μέλη, όλα μέλη του Ε.Α.Μ. : Ευριπίδης Μπακιρτζής, 

πρόεδρος και προσωρινά γραμματέας Εξωτερικών, Εμμανουήλ Μάντακας, 

γραμματέας Στρατιωτικών και προσωρινά Συγκοινωνίας, Γεώργιος Σιάντος, 

γραμματέας Εσωτερικών και προσωρινά Επισιτισμού, Ηλίας Τσιριμώκος, 

γραμματέας Δικαιοσύνης και προσωρινά Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Κώστας Γαβριηλίδης, γραμματέας Γεωργίας και 

προσωρινά Εθνικής Οικονομίας.  

Η «Κυβέρνηση του Βουνού», όπως πολλές φορές αποκαλείται, αν και απέφυγε 

επισήμως να χρησιμοποιήσει τον όρο «κυβέρνηση»  όπως και τα μέλη της να φέρουν 

τον τίτλο του «υπουργού», εντούτοις η όλη της πολιτική συμπεριφορά  οδηγεί 

αβίαστα στο συμπέρασμα πως θεωρούσε εαυτή «νόμιμη κυβέρνηση εσωτερικού», η 

οποία  οφείλει να προβάλει και να κατοχυρώσει τα δικαιώματά της  ενόψει του 

τέλους του πολέμου. Αυτό δείχνουν εξάλλου τα νομοθετήματα και οι αποφάσεις της 

Π.Ε.Ε.Α  που δημοσιεύτηκαν στο «Δελτίο Πράξεων και Αποφάσεων» της- η επίσημη 

εφημερίδας της- το οποίο σε 27 συνολικά φύλλα από τις 12 Μαρτίου 1944 το πρώτο 

και μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 1944 το τελευταίο. Ως τόπος έκδοσης του Δελτίου 

καθορίζεται για λόγους ασφαλείας αόριστα η «Έδρα της Επιτροπής» στην Ελεύθερη 

Ελλάδα.   

Η «Κυβερνητική Εφημερίς των Ιονίων Νήσων» 
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Ενώ τον  Οκτώβριο του 1944 τα γερμανικά στρατεύματα εγκαταλείπουν την μια 

ελληνική πόλη μετά την άλλη της ηπειρωτικής χώρας κινούμενα προς βορρά, η 

Κεφαλονιά και η Ιθάκη είναι ήδη από τις 11 Σεπτεμβρίου 1944 ελεύθερες. Στις  5 

Οκτωβρίου εγκαθίσταται στην Κεφαλονιά ο Λέων Μακκάς ως Κυβερνητικός 

Αντιπρόσωπος των Ιονίων Νήσων και αρχίζει να ασκεί την εκτελεστική και 

νομοθετική εξουσία «εν ονόματι της Εθνικής Κυβερνήσεως και του Ελληνικού 

Λαού» βάσει της Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 14 Σεπτεμβρίου 1944.  

Όλες οι αποφάσεις και τα 84 συνολικώς κυβερνητικά διατάγματά του δημοσιεύονται  

σε μία εφημερίδα που υποκαθιστά την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και φέρει τον 

τίτλο «Κυβερνητική Εφημερίς των Ιονίων Νήσων». Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε 

στο Αργοστόλι στις 8 Οκτωβρίου 1944 και το τελευταίο, το 12ο στην Κέρκυρα, στις 

31 Δεκεμβρίου 1944, στην οποία ο Μακκάς είχε μεταφέρει την έδρα του από τα μέσα 

του Οκτωβρίου του 1944.  

Η  «Εφημερίς της Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου» 

Με την υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης στο Παρίσι , στις 10 Φεβρουαρίου του 

1947, η Δωδεκάνησος παραχωρήθηκε στην Ελλάδα.  Η πανηγυρική τελετή 

παράδοσης έγινε στις 31 Μαρτίου 1947, όπου η διοίκηση παραδόθηκε από τις 

βρετανικές Αρχές στον αντιναύαρχο Περικλή Ιωαννίδη. Στις 9 Ιανουαρίου 1948 

δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος «Περί προσαρτήσεως της 

Δωδεκανήσου εις  την Ελλάδα» με αναδρομική ισχύ από τις 28 Οκτωβρίου 1947 και 

συστάθηκε η Γενική Διοίκησης Δωδεκανήσου. Η πλήρης ενσωμάτωση της 

Δωδεκανήσου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε την 7 Μαρτίου 1948 σε πανηγυρική 

τελετή και διορίστηκε ως  πρώτος γενικός διοικητής Δωδεκανήσου ο Ν. Μαυρής. 

Όπως συνέβη και  στο παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις εδαφικών προσαρτήσεων 

στο ελληνικό κράτος με την έκδοση τοπικών παραρτημάτων της Εφημερίδος της 
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Κυβερνήσεως ή εφημερίδων της Γενικής Διοικήσεως της υπό προσάρτηση περιοχής, 

έτσι και στην περίπτωση της Δωδεκανήσου αποφασίστηκε από τον Γενικό Διοικητή 

Ν. Μαυρή η έκδοση εφημερίδας με τίτλο «Βασίλειον της Ελλάδος. Εφημερίς της 

Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου». Το πρώτο φύλλο, φύλλο 1,  της νέας εφημερίδας 

κυκλοφόρησε στην Ρόδο στις 22 Ιουνίου 1948 και το τελευταίο, φύλλο 58,  στις 15 

Δεκεμβρίου 1950.  

Η «Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των Ιονίων Νήσων»- Gazzetta 

degli Stati Uniti delle Isole Ionie 

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η «Εφημερίς Επίσημος του Ηνωμένου Κράτους των 

Ιονίων Νήσων» με τόπο έκδοσης την  Κέρκυρα. Σε αυτήν την εφημερίδα    

δημοσιεύονταν όλες οι δημόσιες πράξεις του κράτους των Ιονίων νήσων (το πρώτο 

φύλλο εκδόθηκε στις  22 Δεκεμβρίου 1851) μέχρι την ενσωμάτωσή τους στην 

Ελλάδα.   
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