
 

Παράβολα και τέλη ενδίκων βοηθημάτων, ενδίκων μέσων και δικαστικών πράξεων και 

δικαστικά έξοδα (ν. 4446/2016, Α’240) 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον ν. 4446/2016  αναπροσαρμόζει και 

εξορθολογίζει τα τέλη,  τα παράβολα καθώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται στην πολιτική, διοικητική και 

ποινική δικαιοσύνη. Παράλληλα, εντάσσει προοδευτικά τα ανωτέρω τέλη, παράβολα και δικαστικά έξοδα στην 

εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων:     

Κωδικός  Τύπος Παραβόλου Ποσό (ευρώ) Παραγωγική 
Λειτουργία 

8188 
8189 

Έγκληση/Μήνυση ** 50/70 (22/01/2017) 

2035 
2036 

Ανάκληση μήνυσης ενώπιον Πταισματοδικείου 
Ανάκληση μήνυσης ενώπιο Εισαγγελίας Πρωτοδικών  

50 
80 

(01/02/2019) 
(01/02/2019) 

8190 Προσφυγή κατά κλήσης με κλητήριο θέσπισμα ** 250 (22/01/2017) 

8191 Προσφυγή κατά διάταξης του Εισαγγελέα ** 250 (22/01/2017) 

8201 Δήλωση Παράστασης Πολιτικής Αγωγής ** 40 Πιλοτική* 
(22/01/2017) 

8192 
8193 

Αναψηλάφηση  (495 ΚΠολΔ) ** 400/500 
 

Πιλοτική* 
(22/01/2017) 

8194 
8195  
8196 
8197 

Αίτηση αναίρεσης (495 ΚΠολΔ) ** 250/300/400/450 (22/01/2017) 

8198 
8199 
8200 

Άσκηση έφεσης (495 ΚΠολΔ) ** 75/100/150 (22/01/2017) 

7792 Αίτηση εξαίρεσης δικαστικού λειτουργού/υπαλλήλου (53 
ΚΠολΔ) ** 

100 Πιλοτική* 
(22/08/2016) 

7793 
8714 
 

Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων**  
Διαγωνισμός υποψηφίων δικηγόρων (για 
επαναλαμβανόμενη συμμετοχή) **  

65 
 
30 

Πιλοτική* 
(22/08/2016) 
(28/11/2017) 

7794 Εξέταστρα διαγωνισμού συμβολαιογράφων ** 60 Πιλοτική* 
(22/08/2016) 

8202 Αναστολή εκτέλεσης, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων-
διόρθωσης-ερμηνείας (ΣτΕ) ** 

50 
 

Πιλοτική* 
(22/01/2017) 

8203 
8378 

Αίτηση ακύρωσης/υπαλ. Προσφυγή/τριτανακοπή (ΣτΕ) ** 
Τριτανακοπή κατά αποφάσεων μονομελούς** 

150 
75 

(22/01/2017) 
(25/05/2017) 



8379 Τριτανακοπή κατά αποφάσεων τριμελούς** 150 (22/05/2017) 

8204 
8380 
 
8381 

Αίτηση έφεσης (ΣτΕ) ** 
Έφεση/αντέφεση κατά αποφάσεων Μονομελούς ενώπιον 
Δ. Εφετείου** 
Έφεση/αντέφεση κατά αποφάσεων Τριμελούς ενώπιον Δ. 
Εφετείου** 

200 
 
100 
 
200 

(22/01/2017) 
 
(24/05/2015) 
 
(24/05/2015) 

8205 
8206 

Αίτηση αναίρεσης σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης 
/άλλων (ΣτΕ) ** 

150/350 Πιλοτική* 
(22/01/2017) 

8207 
8208 
8209 
8210 
8211 
8212 
8213 
8214 
8220 

Χορήγηση αναβολής ενώπιον 
Ειρηνοδικείου/Πρωτοδικείου/Εφετείου/Διοικητικού 
Πρωτοδικείου-Εφετείου/ΣτΕ ** 
 
 
 
 
 
Αναβολή για ακυρωτικές υποθέσεις (ενώπιον ΔΔ)** 

 
 
20-50 
 
 
 
 
 
50 

(22/01/2017) 
 
 
 
 
 
 
 
(10/02/2017) 

8215 
2389 
2031 
2032 
2033 
2034 
1375 

Ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ (Μεγαρόσημο) ** 
 
 
 
 
 
Μεγαρόσημο πολλαπλών αξιών , χρησιμοποιείται άπαξ σε 
μία υπηρεσία παραλαβής ** 

18 
6 
4 
3 
2 
1 
Μεταβλητής 
αξίας  

Πιλοτική* (22/01/2017) 
(14/02/2018) 
(01/02/2019) 
 
 
 
(08/02/2019) 

1366 
 
 

Δικαστικό ένσημο (4 ή 8%ο + 30% ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ), χαρτόσημο 
2% επί του ενσήμου και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου** 
*** 

Μεταβλητής 
αξίας 

(03/08/2017) 
 
 

8221 Επισημείωση Σύμβασης Χάγης (1961) σε δικαστικής φύσης 
δημόσιο έγγραφο ** 

10 (10/02/2017) 

8348 Τέλος Απογράφου 2-3% (κεφαλαίου/τόκων) 
συμπεριλαμβανομένου 20% επ' αυτού υπέρ ΟΓΑ *** 

Μεταβλητής 
αξίας 

(17/03/2017) 
 

8397 Έφεση, ένσταση, αίτηση αναστολής/αναθεώρησης/ 
/ανακοπής/τριτανακοπής/διορθώσεως ή ερμηνείας επί 
των συνταξιοδοτικών διαφορών και ενώπιον του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου** 

20  (23/06/2017) 

8396 Προσφυγή-έφεση-αντέφεση σε φορολογικές και 
τελωνειακές (και δημοτικές) διαφορές - 1% του 
αντικειμένου της διαφοράς ΚΔΔικ** 

Μεταβλητής 
αξίας 

(23/06/2017) 

1367 Ένσταση, Αντένσταση, Προσφυγή, Ανακοπή ενώπιον ΔΔ** 100 (03/08/2017) 

1368 Αίτηση παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας - 
Αναστολή ενώπιον ΔΔ (200-215 ΚΔΔικ)** 

50 (03/08/2017) 

1891 Προσφυγή κατά πράξης Επιτροπής Ανταγωνισμού** 750 (05/10/2017) 

1893 Προσφυγή ασφαλισμένου κατά Οργ. Κοιν. Ασφάλισης** 25 (05/10/2017) 

8413 
8415 

Αίτηση ακύρωσης ενώπιον Δ.Δ. και ένσημο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. ** 
Αίτηση ακύρωσης ενώπιον Δ.Δ.**  

154 
150 

(14/11/2017) 
(21/11/2017) 

8414 
 
8416 

Αίτηση διόρθωσης ερμηνείας ενώπιον Δ.Δ. και ένσημο 
ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.** 
Αίτηση διόρθωσης ερμηνείας ενώπιον Δ.Δ.** 

54 
 
50 

(14/11/2017) 
 
(21/11/2017) 

8425 Έφεση επί καταλογιστικών αποφάσεων ή πράξεων 1% επί 
του ποσού (70-1500 ευρώ) ενώπιον Ελ.Συν. ** 

Μεταβλητής 
αξίας 

(07/12/2017 



8426 
 
8427 
 
8428 

Αίτηση αναίρεσης επί συνταξιοδοτικών διαφορών ενώπιον 
Ελ.Συν. ** 
Αίτηση αναίρεσης αποφάσεων επί ανακοπής πράξης 
διοικητ. εκτέλεσης ενώπιον Ελ.Συν. ** 
Αναίρεση αποφάσεων για καταλ. αποφάσεις ή πράξεις 1% 
επί του ποσού ενώπιον Ελ.Συν. (70-1500 ευρώ)** 

70 
 
100 
 
Μεταβλητής 
αξίας 

(07/12/2017) 
 
(07/12/2017) 
 
(07/12/2017) 

8429 Ανακοπή κατά πράξης διαδικασίας διοικητικής εκτέλεσης 
ενώπιον Ελ.Συν. ** 

100 (07/12/2017) 

8430 Αίτηση ανάκλησης κατά πράξεων επί συμβάσεων 
(προμηθειών, έργων κα) ενώπιον Ελ.Συν. ** 

100 (07/12/2017) 

8431 Αίτηση αναθεώρησης κατά αποφάσεων επί συμβάσεων 
(προμηθειών κα) ενώπιον Ελ.Συν. ** 

100 (07/12/2017) 

8432 Αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση ενώπιον του Ελ.Συν. **  150 (07/12/2017) 

8438 Ανακοπή Ερημοδικίας (ΚΠολΔ)** Μεταβλητής 
αξίας 

(29/12/2017) 

1369 
1370 
1371 
 
1374 

Υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημάρχου** 
Υποψηφιότητα για το αξίωμα του συμβούλου κοινότητας* 
Υποψηφιότητα για το αξίωμα του δημοτικού 
συμβούλου** 
Υποψηφιότητα για το αξίωμα του προέδρου κοινότητας 
έως 300 κατοίκων** 

200 
10 
50 
 
10 

(19/01/2019)  
 
 
 
(07/02/2019) 

1372 
1373 
 

Υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειάρχη** 
Υποψηφιότητα για το αξίωμα του περιφερειακού 
συμβούλου** 

200 
50 

(19/01/2019) 
 

 
Παράβολα που υποβάλλονται ενώπιον της Διοίκησης  
Κωδικός  Τύπος Παραβόλου Ποσό (ευρώ) Παραγωγική 

Λειτουργία 

5515 Αίτηση χάριτος** 120 (12/03/2016) 

5516 Έξοδα υποβολής αίτησης προς την Αρχή Αποζημίωσης 
θυμάτων εγκλημάτων βίας** 

100 (12/03/2016) 
 

8185 Ένσταση διαγωνισμού του Υ.Δ.Δ.Α.Δ. (1% της αξίας)** Μεταβλητής 
αξίας 

(28/12/2016) 

8409 Συμμετοχή στις εξετάσεις για το μητρώο διαχειριστών 
αφερεγγυότητας** 

100 (06/09/2017) 

*Πιλοτική λειτουργία: έκδοση ηλεκτρονικού και παραδοσιακού παραβόλου/τέλους (μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων) 

**Επιστροφή της αξίας των ηλεκτρονικών παραβόλων, πριν την υποβολή τους στην παραλαμβάνουσα αρχή, προβλέπεται μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων  

***Ειδικά για το δικαστικό ένσημο ο εκδότης θα πρέπει να προϋπολογίσει την αξία του δικαστικού ενσήμου και τα λοιπά τέλη (4 ή 8%ο επί της αξίας του 

αντικειμένου της αγωγής ή άλλου δικογράφου) του ποσοστού 30% επ’ αυτού υπέρ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., χαρτόσημο 2% επί του ενσήμου και ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου 

και να την αναγράψει στο σύνολό της στο υπό έκδοση ηλεκτρονικό παράβολο.  

Ομοίως για το τέλος απογράφου ο εκδότης θα πρέπει να προϋπολογίσει την αξία του τέλους απογράφου (2-3% κεφαλαίου ή/και τόκων κατά περίπτωση) και 

του ποσοστού 20% επ’ αυτού υπέρ ΟΓΑ και να την αναγράψει στο σύνολό της στο υπό έκδοση ηλεκτρονικό παράβολο. 

http://www.gsis.gr/

