
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1118 
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.8.2022 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Δι-

οικητή της ΑΑΔΕ « Όροι, προϋποθέσεις και διαδι-

κασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλω-

σης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) 

κινητήρων της περ. στ ‘της παρ. 1 του άρθρου 

73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιεί-

ται αποκλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, 

δικαιούχα επιστροφής του ειδικού φόρου κατα-

νάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον προσδιορι-

σμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για 

τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια 

για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανά-

λωσης αρχή καθώς και τρόπος ελέγχου της νό-

μιμης χρήσης αυτού» (Β’ 4485). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περ.  στ’ της παρ.  1 του άρθρου 73 και της 

παρ. 4Β του άρθρου 78 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδι-
κα (ν. 2960/2001, Α’265),

β) του άρθρου 183 του ν. 4964/2022 (Α’ 150),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα(π.δ.63/2005, 
Α’98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133),

δ) του Κεφαλαίου Α’ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’  94) και ειδικότερα της 
περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 
του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

ε) της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1947/1991 (Α’ 70),
στ) του άρθρου 14 του ν. 2892/2001 (Α’ 46),

ζ) του άρθρου 12, της παρ. 1 του άρθρου 42, του άρ-
θρου 44 και της παρ. 2 του άρθρου 48 του Κώδικα Φο-
ρολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’170),

η) των άρθρων 3 και 83 του Κώδικα Εισπράξεως Δη-
μοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’90),

θ) της υποπαρ. IA.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου 
του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 (Α’ 85),

ι) του ν. 4270/2014 (Α’ 143)
ια) του άρθρου 18 του ν. 3522/2006 (Α’ 276),
ιβ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-

μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119),

ιγ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α’ 121 και Α’126 για διόρθωση σφάλματος),

ιδ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ιε) του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138),

ιστ) του π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19),

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

ιη) της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1274/27.12.2013 απόφασης 
του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Αποδει-
κτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170)» 
(Β’ 3398) και ειδικότερα της περ. ζ) της παρ. 1 του άρ-
θρου 2 αυτής,

ιθ) του ν. 4308/2014 «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 
συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 251),

2. Την υπό στοιχεία Υ2/09.07.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού 
και Υφυπουργών» (Β’ 2901).

3. Την υπ’ αρ. 339/18.07.2019 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστο-
λο Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

4. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805)

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23.10.2020 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
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σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738).

6. Την υπ’ αρ. 15435/913/16.04.2020 απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Δια-
δικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού 
Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής 
του e-ΕΦΚΑ» (Β’ 1559) και ΕΦΚΑ» (Β’ 1559) και ειδικότερα 
του άρθρου 2 αυτής.

7. Την υπ’ αρ. 1/20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ..Δ. 18), σε συνδυασμό με το εδάφιο 
πρώτο της παρ.  10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 
υπ’ αρ. 39/3/30.11.2017 απόφαση του Συμβουλίου Διοί-
κησης της Α..Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) 
και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/17.01.2020 απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του 
Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

8. Την υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦ Α 1141582/ΕΞ2016/ 
29.9.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός 
των όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς 
επιστροφή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες 
υπολογίζεται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής 
του Ε.Φ.Κ. και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμο-
ποίησης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) 
κινητήρων, της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
ν. 2960/2001 (Α’ 265) ’Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας’’, 
το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία» 
(Β’ 3155).

9. Την υπό στοιχεία Α. 1115/22.8.2022 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Όροι, προϋποθέ-
σεις και διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κα-
τανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) 
κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
ν. 2960/2001 (Α’ 265) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του 
ειδικού φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων 
για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή, αρμόδια για την 
επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς 
και τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης αυτού» (Β’ 4485).

10. Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 4 της υπό 
στοιχεία Α.1115/22.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
και του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη διαδικασία 
επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πε-
τρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων της 
περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, στους δικαι-
ούχους επιστροφής του φόρου αυτού.

11. Το γεγονός ότι με τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, ύψους περίπου δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000) ευρώ σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού 
του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές 

Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, και η οποία θα 
καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΑΛΕ 2420913001 «Λοι-
πές αμοιβές για τραπεζικές υπηρεσίες», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1
Το άρθρο 4 της υπό στοιχεία Α. 1115/22.8.2022 κοινής 

απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (Β’ 4485) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
1. Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του ΕΦΚ του 

πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι η Γενι-
κή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

2. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΥΠΑΑΤ) διαβιβάζει στη ΓΔΗΛΕΔ σε ψηφιακό μέσο, τους 
ΑΦΜ των δικαιούχων προσώπων του άρθρου 2 και ανά 
ΑΦΜ, τις ετήσιες δικαιούμενες ποσότητες καυσίμων για 
τις οποίες δύναται να λάβει επιστροφή βάσει της παρ. 1 
του άρθρου 3, για το σύνολο των δραστηριοτήτων του, 
το κάθε δικαιούχο πρόσωπο.

3. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών 
και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (ΔΑΤΕ) της ΓΔΗΛΕΔ επε-
ξεργάζεται ψηφιακά τα στοιχεία των δικαιούχων προ-
σώπων και υπολογίζει το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ, 
με βάση την ποσότητα καυσίμου σε λίτρα, όπως αυτές 
έχουν προσδιορισθεί βάσει της παρ. 2.

4. H Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών 
(ΔΑΦΕ) της ΓΔΗΛΕΔ αντλεί τα στοιχεία λογαριασμού 
πληρωμών (σε μορφή ΙΒΑΝ) κάθε δικαιούχου από τα 
δηλωθέντα στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού 
IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ. Για όσους 
δικαιούχους δεν έχει δηλωθεί λογαριασμός πληρωμών, 
τα στοιχεία αντλούνται από αρχείο που αποστέλλεται 
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και περιλαμβάνει την πληροφορία 
του ΙΒΑΝ ανά δικαιούχο. Στη συνέχεια διασταυρώνει και 
ταυτοποιεί τα στοιχεία αυτά, με τα τηρούμενα στους πα-
ρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση που δεν 
καταστεί εφικτή η ταυτοποίηση των δηλωθέντων στοι-
χείων λογαριασμού πληρωμών του δικαιούχου ή δεν 
εμφανίζεται ο ΙΒΑΝ λογαριασμός του, η ΔΑΦΕ αποστέλ-
λει στον δικαιούχο ηλεκτρονικό μήνυμα, προκειμένου 
αυτός να γνωστοποιήσει στη Φορολογική Διοίκηση 
λογαριασμό πληρωμών με μορφή ΙΒΑΝ στην επιλογή 
Μητρώο και Επικοινωνία/Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ 
στο myAADE, μέχρι τις 30/9/2022.

5. Μετά την ως άνω επιτυχή ταυτοποίηση, η ΔΑΦΕ εκδίδει 
και αποστέλλει στις ΔΟΥ φορολογίας των δικαιούχων επι-
στροφής, ψηφιακά εκκαθαρισμένα ατομικά φύλλα έκπτω-
σης (ΑΦΕΚ). Για την εξόφληση των εν λόγω ΑΦΕΚ, εφόσον 
η κατάσταση του φορολογούμενου επιτρέπει την έκδοση 
εντολής μεταφοράς, ήτοι ενδεικτικά, ο φορολογούμενος 
δεν είναι αποβιώσας, ανενεργός, απενεργοποιημένος, η 
ΔΑΦΕ, προς πίστωση των λογαριασμών των δικαιούχων, εκ-
δίδει κεντρικά οριστικοποιημένες και εκτελεσμένες εντολές 
μεταφοράς με χρέωση του λογαριασμού της κάθε ΔΟΥ που 
τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Για κάθε εντολή 
μεταφοράς δημιουργείται αυτόματα γραμμάτιο μετρητοίς 
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και διενεργείται κεντρικά η ενημέρωση του βιβλίου εντο-
λών μεταφοράς της αρμόδιας ΔΟΥ.

6. Στη συνέχεια η ΔΑΦΕ αποστέλλει προς την Τράπεζα 
της Ελλάδος την ως άνω πληροφορία με αρχεία διεπαφής 
συγκεντρωτικά για κάθε ΔΟΥ προκειμένου να πιστωθεί ο 
ενδιάμεσος λογαριασμός του Υπουργείου Οικονομικών 
που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με ΙΒΑΝ GR22 
0100 0230 0000 0242 1220 698 και με ονομασία «Πλη-
ρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ».

Για τις περιπτώσεις όπου η κατάσταση του φορολο-
γούμενου δεν είναι η δέουσα κατά τα ανωτέρω, ή έχει 
παρέλθει η προθεσμία δήλωσης του λογαριασμού 
πληρωμών σε μορφή ΙΒΑΝ από τον δικαιούχο, η ΔΑΦΕ 
αποστέλλει στη ΔΟΥ φορολογίας του, ψηφιακά εκκαθα-
ρισμένα ΑΦΕΚ για τη διενέργεια σχετικού ελέγχου και 
την πίστωση των προς επιστροφή ποσών στους λογα-
ριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

7. Η ΔΑΦΕ αποστέλλει αίτημα πληρωμής στη Διεύ-
θυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματισμού 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, το οποίο περι-
λαμβάνει το συνολικό αριθμό των δικαιούχων, το ποσό 
που αφορά στο ανά συναλλαγή κόστος προς τρίτους 
(ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 109/2019 πράξη του 
Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και το συνο-
λικό ποσό μεταφοράς σε λογαριασμούς των δικαιούχων. 
Ταυτόχρονα η ΔΑΦΕ αποστέλει στη ΔΙΑΣ ΑΕ αναλυτι-
κή ψηφιακή κατάσταση δικαιούχων, με συγκεκριμένη 
μορφή στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα 
στοιχεία ΑΦΜ, ΙΒΑΝ και ποσό για κάθε δικαιούχο.

Η Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμ-
ματισμού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εκδίδει 
εντολή προς την Τράπεζα της Ελλάδος για χρέωση του 
λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου Νο 200 «Ελλη-
νικό - Συγκέντρωση Εισπράξεων - Πληρωμών» και την 
πίστωση του ανωτέρω ενδιάμεσου λογαριασμού με το 
ποσό που αφορά το συνολικό ανά συναλλαγή κόστος 
προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ), σύμφωνα με την ανωτέρω πράξη 
του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ύστερα από την έγκριση της Διεύθυνσης Λογαριασμών 
και Ταμειακού Προγραμματισμού του Γενικού Λογιστη-
ρίου του Κράτους, η οποία παρέχεται ηλεκτρονικά μέσω 
διαδικτυακής εφαρμογής, χρεώνεται ο ενδιάμεσος λογα-
ριασμός με ΙΒΑΝ GR22 0100 0230 0000 0242 1220 698 με 
ονομασία «Πληρωμές ΕΔ με τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ» 

προκειμένου να διοδευθούν οι επιμέρους πληρωμές, με 
τη μεσολάβηση της ΔΙΑΣ ΑΕ, βάσει του προαναφερόμε-
νου αναλυτικού αρχείου που έχει αποστείλει η ΔΑΦΕ, προς 
τους ΙΒΑΝ λογαριασμούς πληρωμών των δικαιούχων.

Για τις συναλλαγές που απορρίφθηκαν/απέτυχαν να 
πληρωθούν από τα ιδρύματα πληρωμών τα ποσά επι-
στρέφονται στον ανωτέρω ενδιάμεσο λογαριασμό και η 
ΔΙΑΣ ΑΕ ενημερώνει τη ΔΑΦΕ με τα αναλυτικά στοιχεία 
πληρωμών. Στη συνέχεια η ΔΑΦΕ αποστέλλει αίτημα στη 
Διεύθυνση Λογαριασμών και Ταμειακού Προγραμματι-
σμού για την επιστροφή των ποσών στους λογαριασμούς 
των αρμόδιων ΔΟΥ χρεώνοντας τον ως άνω ενδιάμεσο 
λογαριασμό και πιστώνοντας τον λογαριασμό της κατά 
περίπτωση ΔΟΥ. Παράλληλα η ΔΑΦΕ ενημερώνει τις ΔΟΥ 
για τις απορριφθείσες συναλλαγές. Μετά την πίστωση 
του λογαριασμού η ΔΟΥ προβαίνει στις κατά τις ισχύ-
ουσες διατάξεις περαιτέρω ενέργειές της.

Η εμφάνιση του ποσού που αφορά στο ανά συναλλαγή 
κόστος προς τρίτους (ΔΙΑΣ ΑΕ) στη δημόσια ληψοδοσία 
πραγματοποιείται με την έκδοση του οικείου συμψηφι-
στικού χρηματικού εντάλματος από τη ΓΔΟΥ του Υπουρ-
γείου Οικονομικών.»

Άρθρο 2 
Ισχύς

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής  Υφυπουργός
Υπουργός Οικονομικών Οικονομικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Έσοδων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

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

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

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

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

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

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

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

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

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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