
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/ 22.08.2022 
κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του 
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋποθέσεις 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 χρη-
σιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία για το 
έτος 2022, δικαιούχα επιστροφής του ειδικού 
φόρου κατανάλωσης πρόσωπα, κριτήρια για 
τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαί-
ου 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).

2 Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) 
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 
σε επίπεδο Διεύθυνσης και έναρξη λειτουργίας 
αυτής. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. Α.1164 (1)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1115/22.08.2022 

κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοι-

κητή της Α.Α.Δ.Ε. «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 χρησιμοποιείται απο-

κλειστικά στη γεωργία για το έτος 2022, δικαιούχα 

επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρό-

σωπα, κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτή-

των πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογί-

ζεται η επιστροφή, αρμόδια για την επιστροφή του 

ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή καθώς και τρό-

πος ελέγχου της νόμιμης 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 Κώδικα 
(ν. 2960/2001, Α’265) 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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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. 4987/2022, Α’206),

η) των άρθρων 3 και 75 του Κώδικα Εισπράξεως Δη-
μοσίων Εσόδων (ν. 4978/2022, Α’190),

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 Δη-
μοσίων Εσόδων «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 
ν. 4174/2013 (Α’ 170)» (Β’3398) και ειδικότερα της περ. ζ’ 
της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτής,

ιθ) του ν. 4308/2014 «Ελληνικά 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-
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 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/ 
29.09.2016 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός των 
όρων, των προϋποθέσεων, των δικαιούχων προς επιστρο-
φή προσώπων, των ποσοτήτων για τις οποίες υπολογίζε-
ται η επιστροφή, της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ. 
και του τρόπου ελέγχου της νόμιμης χρησιμοποίησης του 
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της 
περ. στ ’της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (Α’ 265) 
«Εθνικός Τελωνιακός 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 Α.Α.Δ.Ε. «Όροι, προϋπο-
θέσεις 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), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Α. 1118/
29-8-2022 όμοια (Β’ 4579).

10. Την ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 2 της 
υπό στοιχεία Α. 1115/22-8-2022 κοινής απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τα 
δικαιούχα πρόσωπα για την επιστροφή του ειδικού φό-
ρου κατανάλωσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης 
(DIESEL) κινητήρων της περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 
73 του ν. 2960/2001 που χρησιμοποιείται αποκλειστικά 
στη γεωργία.

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

Άρθρο 1
Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α.1115/22.8.2022 κοι-

νής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. 
(Β’ 4485) αντικαθίσταται ως εξής:
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«Άρθρο 2
1. Δικαιούχοι επιστροφής του ειδικού φόρου κατανά-

λωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή-
ρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, 
είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει 
Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2021 και 2022, 
έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκ-
μεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως 
και την 30η Οκτωβρίου 2022 και τους έχει αποδοθεί η 
ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελμα-
τία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

2. Για τους σκοπούς της παρούσας, στον όρο γεωργία 
περιλαμβάνονται οι κατηγορίες αγροτικών δραστηριο-
τήτων των Παραρτημάτων Ι και II.»

Άρθρο 2
Ισχύς

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομικών  Υφυπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσιών Εσόδων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Ι

 Αριθμ. 54900 (2)
Σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) 

της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας 

σε επίπεδο Διεύθυνσης και έναρξη λειτουργίας 

αυτής .

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει-

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών 
οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

2. Του ν. 4795/2021 «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του 
Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια 
διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση 
και την τοπική αυτοδιοίκηση» (Α’ 62).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/Γ.Ποικ.:66175 υπουργική από-
φαση του Υπουργού Υγείας αναφορικά με το διορισμό 
του Μπογιατζίδη Παναγιώτη ως Διοικητή της 3ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας (Υ.Ο.Δ.Δ. 761/2019).

4. Του άρθρου 17 του ν. 4812/2021 (Α/110/30.6.2021) 
σχετικά με παράταση θητείας των οργάνων Διοίκησης 
των Υγειονομικών Περιφερειών.

5. Του άρθρου 81 του ν. 4915/2022 (Α/63/24.3.2022) 
σχετικά με παράταση θητείας των οργάνων Διοίκησης 
των Υγειονομικών Περιφερειών.

6. Την υπό στοιχεία Γ4β/οικ. 44307/28.07.2022 
(Υ.Ο.Δ.Δ.  670) υπουργική απόφαση σχετικά με την παράτα-
ση θητείας του Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας.

7. Την υπ’ αρ. οικ. 36804/24.06.2022 υπουργική από-
φαση «Προϋποθέσεις και κριτήρια σύστασης των Μονά-
δων Εσωτερικού Ελέγχου στους εποπτευόμενους από 
το Υπουργείο Υγείας φορείς που υπάγονται στο πεδίο 
εφαρμογής του Μέρους Α’ του ν. 4795/2021 (Α’ 62). Ορ-
γάνωση, στελέχωση και αρμοδιότητες Μονάδων Εσω-
τερικού Ελέγχου» (Β’ 3448).

8. Το υπ’  αρ. οικ. 62517/03.11.2022 έγγραφο του 
Υπουργείου Υγείας «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή 
της υπ’ αρ. οικ. (Β’ 3448) απόφασης του Υπουργού Υγείας 
και της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας».

9. Το γεγονός ότι το σύνολο των υπηρετούντων υπαλ-
λήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας υπερβαίνουν 
του είκοσι (20).

10. Το γεγονός ότι το ύψος του προϋπολογισμού υπερ-
βαίνει τα δύο εκατομμύρια (2.000.000) ευρώ.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας θα 
προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, το ύψος της οποίας δε δύναται να προσδιοριστεί με 
την παρούσα απόφαση, δοθέντος ότι η στελέχωση της εν 
λόγω Διεύθυνσης θα προκύψει με νεότερες αποφάσεις, 
στις οποίες θα προσδιορίζεται αναλυτικά η δαπάνη.

12. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της 3ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Μακεδονίας, αποφασίζουμε:

Τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) 
στην 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας, ως οργα-
νική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, με δυο τμήματα, η 
οποία υπάγεται στον Διοικητή της 3ης Υγειονομικής Πε-
ριφέρειας Μακεδονίας και είναι αρμόδια για την Δ.Υ.ΠΕ. 
και για τους εποπτευόμενους από αυτή Φορείς Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας με νομική προσωπικότητα δημοσίου 
δικαίου.

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου (Μ.Ε.Ε.) της 3ης Υγειο-
νομικής Περιφέρειας Μακεδονίας στελεχώνεται σύμφω-
να με τα όσα προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 9 
του ν. 4795/2021, κατ’ ελάχιστο με τρεις (3) υπαλλήλους, 
κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή κατά περίπτωση και κατηγορίας 
ΔΕ για τη γραμματειακή υποστήριξη της υπηρεσίας, κα-
τόπιν συνεκτίμησης της ελεγκτικής προϋπηρεσίας στον 
δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς τυχόν διαπιστεύσεων ή 
πιστοποιήσεων τους, συναφών με τον εσωτερικό έλεγχο, 
οι οποίοι ασκούν τις αρμοδιότητες του άρθρου 10 του 
ν. 4795/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 17 Νοεμβρίου 2022

Ο Διοικητής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ   
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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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