
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. ΓΔΟΥ 76 
Χορήγηση επιδότησης πετρελαίου εσωτερικής 

καύσης θέρμανσης. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 178 του ν. 4972/2022 «Εταιρική διακυβέρ-

νηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των 
λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών 
και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου 
σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική 
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της 
έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτι-
κής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύ-
σταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, 
ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, 
Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονο-
μικού έτους 2022 και λοιπές διατάξεις οικονομικού και 
αναπτυξιακού χαρακτήρα».(Α’ 181).

2. Το κεφάλαιο ΙΑ του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις»  
(A’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφη-
μερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

5. Τον ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαι-
οειδών και άλλες διατάξεις» (Α’ 230).

6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

8. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

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

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

11. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

12. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

13. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

14. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

15. Τα άρθρα 75 έως 91 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτι-
κός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθό-
ντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις 
του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

16. Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία 
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδο-
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγω-
γικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά 
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114).

17. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

18. Την υπό στοιχεία Y70/30.10.2020 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

19. Την υπ’ αρ. 30290/2022 απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
27585/14-03-2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων “Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερ-
δοφορίας σε περίοδο κρίσης. Καθορισμός της διαδικα-
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σίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων των παρ. 4 και 
5 του άρθρου 58 του ν. 4818/2021 (Α’ 124), κλιμάκωση 
των προστίμων και άλλα ζητήματα που αφορούν στην 
εφαρμογή του ιδίου άρθρου” (Β’ 1145)» (Β’ 1329).

20. Το από 31.03.2022 ηλεκτρονικό μήνυμα της Κεντρι-
κής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.

21. Το υπό στοιχεία 2/175354/ΔΠΓΚ έγγραφο της Διεύ-
θυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.

22. Την ανάγκη για επιδότηση της τιμής του λίτρου 
πετρελαίου θέρμανσης λόγω της ραγδαίας αύξησης που 
καταγράφηκε στην τιμή του πετρελαίου και της συνε-
πακόλουθης αύξησης του κόστους θέρμανσης για τα 
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη για το τρέχον οικονο-
μικό έτος σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του 
Ειδικού Φορέα 1023-711- Γενικές Κρατικές Δαπάνες» 
του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό 
έτος και ειδικότερα του ΑΛΕ 2510989899 «Λοιπές επι-
δοτήσεις προϊόντων και υπηρεσιών», η οποία εξαρτάται 
από πραγματικά γεγονότα, συνεπώς δεν είναι δυνατόν 
να προσδιοριστεί το ύψος αυτής και θα αντιμετωπιστεί 
με ανακατανομή πιστώσεων εντός του ως άνω Ειδικού 
Φορέα βάσει των διατάξεων του ν. 4270/2014, όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί - Για τους σκοπούς της παρούσας
ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Πετρέλαιο θέρμανσης»: το πετρέλαιο εσωτερικής 
καύσης ντίζελ (gas-oil, diesel-oil) που χρησιμοποιείται ως 
καύσιμο θέρμανσης και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποι-
είται ως καύσιμο κινητήρων της παρ. 1 του άρθρου 3 του 
ν. 3054/2002, εξαιρουμένου του πετρελαίου θέρμανσης 
που δεν διατίθεται στην εσωτερική αγορά.

β. «Διυλιστήρια»: οι κάτοχοι άδειας διύλισης πετρελαι-
οειδών προϊόντων.

γ. «Εισαγωγείς καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας εμπορίας 
πετρελαιοειδών που πραγματοποιούν εισαγωγή πετρε-
λαίου θέρμανσης, εξαιρουμένων των διυλιστηρίων.

δ. «Εταιρίες Εμπορίας καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας 
εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α.

ε. «Πρατήρια υγρών καυσίμων»: οι κάτοχοι άδειας λει-
τουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβα-
νομένου των κοινοπραξιών πρατηρίων υγρών καυσίμων 
και των προμηθευτικών συνεταιρισμών πρατηρίων.

στ. «Βιομηχανικοί πελάτες»: οι εγχώριες επιχειρήσεις 
κάθε μορφής, που προμηθεύονται πετρέλαιο απευθείας 
από τα διυλιστήρια ή τις εταιρείες εμπορίας καυσίμων 
και θεωρούνται τελικοί καταναλωτές για το σκοπό εφαρ-
μογής της παρούσας.

Άρθρο 2
Σκοπός - Πεδίο Εφαρμογής

1. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι o καθορισμός 
του μηχανισμού της επιδότησης του πετρελαίου θέρμαν-
σης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης, 
ο τρόπος υπολογισμού αυτής, καθώς και ο καθορισμός 
του μηχανισμού εκκαθάρισης βάσει των ποσοτήτων πε-

τρελαίου θέρμανσης που διατίθενται στην εσωτερική 
αγορά από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, 
καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της 
ανωτέρω επιδότησης.

2. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι τα διυλιστήρια και 
οι εισαγωγείς καυσίμων. Οι δικαιούχοι του προηγουμέ-
νου εδαφίου δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά.

Άρθρο 3
Ύψος και διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης - 
Τρόπος υπολογισμού της επιδότησης

1. Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο ποσό των 0,20 € 
προ ΦΠΑ ανά λίτρο πετρελαίου θέρμανσης που διατίθεται 
στην εσωτερική αγορά από τους δικαιούχους του άρθρου 2 
από την 14η Οκτωβρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

2. Τα συνολικά λίτρα που επιδοτούνται προς τα διυλιστή-
ρια και τους εισαγωγείς καυσίμων, αποτελούν το άθροισμα 
των λίτρων καυσίμων που τιμολογούνται εντός της περι-
όδου ισχύος της επιδότησης (α) από τα διυλιστήρια προς 
τα πρατήρια καυσίμων της εσωτερικής αγοράς, (β) από τα 
διυλιστήρια προς τους βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς 
καταναλωτές) και (γ) από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες 
εμπορίας καυσίμων για την διάθεσή τους στην εσωτερική 
αγορά, αφαιρουμένων των λίτρων που δεν διατέθηκαν 
στην εσωτερική αγορά από τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων.

3. Για τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων 
η επιδότηση υπολογίζεται επί τη βάση των ποσοτήτων 
(λίτρων) πετρελαίου θέρμανσης που αναγράφονται στα 
τιμολόγια πώλησης προς τις εταιρίες εμπορίας καυσίμων 
εσωτερικής αγοράς, τα πρατήρια καυσίμων και τους βιο-
μηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές). Η έκπτωση 
λόγω επιδότησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε ξεχωριστό 
πεδίο επί όλων των σχετικών τιμολογίων.

4. Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων 
προμηθευτούν από τα διυλιστήρια, κατά την περίοδο 
ισχύος της επιδότησης της παρ. 1, περισσότερα καύσιμα 
από αυτά που τελικά διέθεσαν οι ίδιες στην εσωτερική 
αγορά (σε άλλες εταιρίες εμπορίας καυσίμων, πρατήρια 
υγρών καυσίμων, βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς κα-
ταναλωτές) βάσει τιμολογίων, τότε το ποσό της έκπτω-
σης λόγω επιδότησης επί των λίτρων που δεν διέθεσαν 
επιστρέφεται από τις εταιρίες εμπορίας στα διυλιστήρια, 
σύμφωνα με τον μηχανισμό εκκαθάρισης του άρθρου 4.

5. Η ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται άπαξ για το πετρέ-
λαιο θέρμανσης στους δικαιούχους του άρθρου 2. Το 
πετρέλαιο θέρμανσης δεν δύναται να επιδοτηθεί εκ νέου 
και αθροιστικά κατά την διάθεσή του στην αγορά προς 
τους βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές).

Άρθρο 4
Μηχανισμός εκκαθάρισης της επιδότησης

1. Στο τέλος της περιόδου επιδότησης του πετρελαίου 
θέρμανσης της παρ. 1 του άρθρου 3 και για τον προσδι-
ορισμό του τελικού ύψους των επιδοτούμενων λίτρων 
προς τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων εφαρ-
μόζεται ο ακόλουθος μηχανισμός εκκαθάρισης:

Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παρέλευση του 
τελευταίου μήνα εφαρμογής του μέτρου της επιδότησης 
οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων καταθέτουν σε κάθε διυλι-
στήριο ή εισαγωγέα καυσίμων συγκεντρωτική κατάστα-
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ση, με σχετική βεβαίωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή 
της εταιρίας εμπορίας, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο 
των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν 
στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες εμπορίας 
καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιομηχανικούς 
πελάτες (τελικούς καταναλωτές) κατά την περίοδο χο-
ρήγησης της επιδότησης. Σε περίπτωση που μια εταιρία 
εμπορίας καυσίμων έχει προμηθευτεί καύσιμα από δια-
φορετικά διυλιστήρια ή εισαγωγείς καυσίμων, η κατά τα 
ανωτέρω ανάλυση των πωλήσεων γίνεται κατ’ αναλογία 
των αγορών ανά διυλιστήριο ή εισαγωγέα καυσίμων.

Σε περίπτωση που οι εταιρίες εμπορίας καυσίμων δι-
αθέσουν λιγότερα λίτρα κατά τη διάρκεια της περιόδου 
επιδότησης στην εσωτερική αγορά (προς άλλες εταιρίες 
εμπορίας καυσίμων, πρατήρια υγρών καυσίμων, βιομη-
χανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές), σε σχέση με 
αυτά που προμηθεύτηκαν από τα διυλιστήρια και εισα-
γωγείς καυσίμων, τα επιδοτούμενα λίτρα απομειώνονται 
αντιστοίχως από αυτές. Σε αυτή την περίπτωση η εταιρία 
εμπορίας υποχρεούται να επιστρέψει στο διυλιστήριο 
την επιδότηση επί των επιπλέον λίτρων που προμηθεύ-
τηκε και δεν διέθεσε στην εσωτερική αγορά, με την έκ-
δοση χρεωστικού τιμολογίου από τα διυλιστήρια.

Άρθρο 5
Μετακύλιση της επιδότησης στους 
βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές)

1. Η επιδότηση της παρ. 2 μετακυλίεται πλήρως στους 
βιομηχανικούς πελάτες (τελικούς καταναλωτές) της εσω-
τερικής αγοράς σε συμμόρφωση και με τους κανόνες των 
κρατικών ενισχύσεων.

2. Η επιδότηση που λαμβάνει ο βιομηχανικός πελάτης 
(τελικός καταναλωτής) εκφράζεται ως το γινόμενο της 
ποσότητας κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης επί το 
ύψος της επιδότησης ανά λίτρο, προσαυξανόμενο με τον 
αναλογούντα ΦΠΑ, και διαπιστώνεται από την σύγκριση 
των περιθωρίων κερδών, με βάση τα προβλεπόμενα της 
υπ’ αρ. 30290/21.03.2022 απόφασης (Β’ 1329).

3. Ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης, οι οποίες δια-
τέθηκαν από τους δικαιούχους της παρ. 2 με μειωμένη 
κατά το ποσό της επιδότησης τιμή, όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 3, και παραμένουν αδιάθετες στις αποθή-
κες των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, των πρατηρίων 
υγρών καυσίμων στο τέλος του μηνός Δεκεμβρίου 2022, 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά, με μειωμένη κατά 
το ποσό της επιδότησης τιμή, το αργότερο εντός χρο-
νικού διαστήματος δέκα (10) ημερολογιακών ημερών 
πέραν του μηνός Δεκεμβρίου 2022. Εφόσον και πέραν 
της ημερομηνίας αυτής παραμείνουν αδιάθετες επιδο-
τημένες ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης στις απο-
θήκες των εταιρειών εμπορίας καυσίμων, οι τελευταίες 
υποχρεούνται να επιστρέψουν προς τα διυλιστήρια και 
τους εισαγωγείς καυσίμων το ποσό της επιδότησης που 
αντιστοιχεί στις ποσότητες αυτές.

Άρθρο 6
Διαδικασία Καταβολής της επιδότησης

1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση του 
μηνός της επιδότησης εφαρμογής του μέτρου, και, τα 

διυλιστήρια και οι εισαγωγείς καυσίμων αποστέλλουν 
στην Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Οικονομικών, αίτημα για πληρωμή της ενί-
σχυσης επί των λίτρων που διέθεσαν και τιμολόγησαν 
σωρευτικά κατά την διάρκεια της περιόδου, από την 
αρχή της έναρξης του μέτρου επιδότησης του πετρε-
λαίου θέρμανσης, μείον των λίτρων που διέθεσαν, τιμο-
λόγησαν και για τα οποία έχουν ήδη λάβει ενίσχυση τους 
προηγούμενους μήνες εφαρμογής της επιδότησης. Με 
την υποβολή του αιτήματος πληρωμής της ενίσχυσης 
συνυποβάλλεται συγκεντρωτική κατάσταση πωλήσεων 
πετρελαίου θέρμανσης που διέθεσαν, με σχετική βεβαί-
ωση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή αυτών. Η επιδότηση 
καταβάλλεται στους δικαιούχους το αργότερο μέχρι το 
τέλος του επόμενου μήνα από την διάθεση των καυσί-
μων στην εσωτερική αγορά από τα διυλιστήρια και τους 
εισαγωγείς καυσίμων.

2. Για τον τελευταίο μήνα εφαρμογής του μέτρου, και 
εντός είκοσι (20) ημερών από την παρέλευση της περιό-
δου ισχύος της επιδότησης), το κατά τα ανωτέρω αίτημα 
που υποβάλλεται από τα διυλιστήρια και τους εισαγω-
γείς καυσίμων προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, περιλαμβάνει 
την εκκαθάριση των επιδοτούμενων λίτρων σύμφωνα με 
το άρθρο 4, και συνοδεύεται τόσο από συγκεντρωτική 
κατάσταση των ιδίων, όσο και από τις συγκεντρωτικές 
καταστάσεις των εταιρειών εμπορίας καυσίμων με βε-
βαίωση από τους ορκωτούς - ελεγκτές τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 4.

3. Η ΓΔΟΥ του Υπουργείου Οικονομικών προβαίνει σε 
εκκαθάριση και πληρωμή της επιδότησης με τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, καθώς και οποιοδήποτε περαιτέρω πα-
ραστατικό καθίσταται αναγκαίο, σύμφωνα με τα άρθρα 
91 και 92 του ν. 4270/2014 και τα άρθρα 75 έως 91 του 
ν. 4446/2016.

4. Η επιδότηση καταβάλλεται στους δικαιούχους ανά 
μήνα, το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα 
από την διάθεση των καυσίμων στην εσωτερική αγορά 
από τα διυλιστήρια και τους εισαγωγείς καυσίμων.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και
Επενδύσεων Ενέργειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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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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