
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/82196/2205 
Πέμπτη τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. 

ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης «Χορήγηση επιδότησης της κα-

τανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρ-

θρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

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

τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνη-
τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α΄133).

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
όπως αυτό διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρ-
θρου 119 του ν. 4622/2019.

3. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α΄ 160).

4. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α΄ 181).

5. 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).

6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

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

8. Τον ν. 4839/2021 «Κύρωση της από 26.7.2021 τροπο-

ποίησης και αντικατάστασης της από 3.6.2019 επιμέρους 
Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο VI της από 6.9.2018 Σύμ-
βασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυ-
μα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για 
την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα 
της υγείας και των Παραρτημάτων της και άλλες επείγου-
σες διατάξεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 181) και ιδίως την παρ. 4 του 
εξηκοστού πρώτου άρθρου, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 57 του ν. 4886/2022 (Α΄12) και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 181 του ν. 4964/2022 (Α΄ 150).

9. Τον ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179).

10. Την υπ’ αρ. οικ. 174842/10.5.2018 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κώδικας 
Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες» (Β’  1969) 
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/
ΔΥΔΡ/101847/2440/21.10.2020 (B’ 4794) υπουργική 
απόφαση.

11. Την υπ’ αρ. 422/13.5.2021 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώ-
τη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων 
Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β’ 2794).

12. Την υπ’ αρ. 509/2018/13.6.2018 απόφαση της ΡΑΕ 
«Έγκριση του Κώδικα του Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυή-
σεων Προέλευσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 
117Ε του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)» (Β’ 2307).

13. Την υπ’ αρ. 420/13.5.2021 απόφαση της ΡΑΕ «Πρώ-
τη Αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
μής Φυσικού Αερίου» (Β’ 3726/2021).

14. Το από 5.1.2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ΑΠ ΥΠΕΝ/
ΔΥΔΡ/6297/170/20.01.2022.

15. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 
εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’603).

16. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/23960/762/11.3.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας “Τροποποίηση της υπό στοιχεία 
οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/ 12462/333 κοινής υπουργικής απόφα-
σης «Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού 
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αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του 
ν. 4839/2021» (Β’ 603/2022)” (Β’ 1101).

17. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/38336/1139/ 
15.4.2022  κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Δεύτερη τροποποίηση 
της ΚΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χορήγη-
ση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμ-
φωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» 
(Β’603)” (Β’ 1928).

18. Την υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/55380/ 
1559/31.5.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Τρίτη τρο-
ποποίηση της ΚΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 
«Χορήγηση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του 
ν. 4839/2021» (Β’603/2022)”  (Β’ 2789).

19. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/67296/1849/ 
30.6.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας “Τέταρτη τροποποίηση 
της ΚΥΑ οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 «Χορήγη-
ση επιδότησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμ-
φωνα με το άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» 
(Β’ 603)”  (Β’ 3491).

20. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/80376/1891/ 
02.08.2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας.

21. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπό σημείο 20 ει-
σήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, 
το κόστος που προκύπτει από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, θα καλυφθεί από το «Ταμείο Ενεργειακής Με-
τάβασης» με πόρους που θα προέλθουν από πλειστηρια-
σμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από 
τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και από το πλε-
όνασμα του ΕΛΥΚΩ και επομένως δεν πρόκειται να επι-
βαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/
ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 (Β’ 603) κοινής 
υπουργικής απόφασης

Η υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/12462/333/9.2.2022 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας «Χορήγηση επιδότησης της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 
εξηκοστό πρώτο του ν. 4839/2021» (Β’ 603), η οποία τρο-
ποποιήθηκε με τις αποφάσεις των σημείων 16-19 του 
προοιμίου, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των 

μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου Απριλίου, 
Μαΐου, Ιουνίου, Ιουλίου και Αυγούστου του έτους 2022.»

β) Η παρ. 3 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τους μη οικιακούς καταναλωτές, η μοναδιαία 

επιδότηση για τον μήνα Ιανουάριο ορίζεται στο ποσό 
των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί 
της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, πλην της 
κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας.

Για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο, η μοναδιαία 
επιδότηση ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) 
ανά Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλω-
σης φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά 
σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τον μήνα Απρίλιο η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται 
στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα 
(MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, 
πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας.

Για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο η μοναδιαία επιδότηση 
ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβα-
τώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης φυσικού 
αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η μοναδιαία επι-
δότηση ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά 
Μεγαβατώρα (MWh) επί της συνολικής κατανάλωσης 
φυσικού αερίου, πλην της κατανάλωσης που αφορά σε 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

γ) Στην παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά στην περίπτωση ιδιοκατανάλωσης, η επιδότη-
ση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως το γινόμενο της 
κατανάλωσης φυσικού αερίου του μήνα, επί του ποσού 
της επιδότησης του μήνα».

δ) Στην παρ. 2 του άρθρου 4 προστίθεται δεύτερο 
εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά στην περίπτωση της ιδιοκατανάλωσης η επιδό-
τηση χορηγείται απευθείας στους δικαιούχους, σύμφωνα 
με το άρθρο 5».

ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 5 προστίθεται τρίτο εδάφιο 
ως εξής:

«Ειδικά στην περίπτωση ιδιοκατανάλωσης, για κάθε 
μήνα εφαρμογής του μέτρου και για περίοδο 12 μηνών 
μετά τη λήξη του, οι δικαιούχοι που εμπίπτουν σε επι-
δοτούμενη κατηγορία οφείλουν να αποστείλουν την τε-
λευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μήνα στην αρμόδια 
υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον 
αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής φυσικού αερίου 
της περ. (στ) της παρ. 1 του άρθρου του ν. 4001/2011 ή 
στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), κατά περίπτωση, σε ηλεκτρονική μορφή, 
τον Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης Σημείου Παράδο-
σης (ΗΚΑΣΠ) της κάθε παροχής, ή ελλείψει ΗΚΑΣΠ τον 
ΑΦΜ τους και την πραγματική κατανάλωση φυσικού αε-
ρίου ανά μήνα εφαρμογής του μέτρου και ανά παροχή».

στ) Οι παρ. 2-7 του άρθρου 5 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής φυσικού 

αερίου ή ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ), αποστέλλει στην αρμόδια υπηρε-
σία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στην ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., εντός δε-
καπέντε (15) ημερών από την προθεσμία αποστολής των 
στοιχείων από τους Προμηθευτές και τους δικαιούχους 
που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο και για κάθε μήνα 
που αυτοί στέλνουν στοιχεία σύμφωνα με την παρ. 1:

α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις φυσι-
κού αερίου των δικαιούχων που καταμετρήθηκαν 
από τον αρμόδιο διαχειριστή και εμπίπτουν στην 
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περίοδο εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπό-
ψη την αναφερόμενη μεθοδολογία επιμερισμού που 
περιγράφεται στο άρθρο 3 και, με την επιφύλαξη των 
δικαιούχων που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο,

β) τους προμηθευτές οι οποίοι εκπροσωπούσαν τις 
παροχές κατά την περίοδο αυτή.

3. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. εντός 10 ημερών από την σχετική 
ενημέρωση από τους Προμηθευτές και τους δικαιούχους 
που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο και λαμβάνοντας 
υπόψη τα στοιχεία της παρ. 1, ελέγχει τα ποσά που πρέ-
πει να πιστωθούν σε κάθε Προμηθευτή ή δικαιούχο που 
ιδιοκαταναλώνει φυσικό αέριο και κατόπιν προβαίνει 
στην πίστωση των ποσών της επιδότησης του άρθρου 
3 στους Προμηθευτές και στους δικαιούχους που ιδιο-
καταναλώνουν φυσικό αέριο. Σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα μετά την αποστολή από τον αρμόδιο διαχειριστή 
δικτύου διανομής ή τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) των καταμετρημένων 
καταναλώσεων δικαιούχων του άρθρου 3 και όχι αρ-
γότερα από την παρέλευση 13 μηνών από τη λήξη του 
μέτρου, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπολογίζει εκ νέου τα ποσά που 
πρέπει να πιστωθούν με βάση τις καταμετρηθείσες κατα-
ναλώσεις των δικαιούχων από τον αρμόδιο διαχειριστή 
και προβαίνει στην εκκαθάριση τους με σχετικές χρεοπι-
στώσεις προς τους Προμηθευτές και στους δικαιούχους 
που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο.

4. Σε περίπτωση που προκύψουν αναιτιολόγητες 
αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ 
σύμφωνα με την παρ. 7, η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υποχρεούται να 
προχωρήσει σε επανέλεγχο και τυχόν εκκαθάριση των 
ποσών της επιδότησης προς τους Προμηθευτές και τους 
δικαιούχους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο, βάσει 
των απεσταλμένων από την ΡΑΕ στοιχείων της παρ. 7.

5. Η ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., για κάθε μήνα εφαρμογής του μέ-
τρου της παρούσας και για τους επόμενους 13 μήνες 
μετά την λήξη του, ενημερώνει την τελευταία ημέρα έκα-
στου μήνα τη ΡΑΕ και την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ 
σχετικά με τα ποσά που πιστώθηκαν ή εκκαθαρίσθηκαν 
στους Προμηθευτές και στους δικαιούχους που ιδιοκατα-
ναλώνουν φυσικό αέριο, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στις παρ. 3 και 4.

6. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας των 12 μηνών 
μετά την λήξη εφαρμογής του μέτρου εξακολουθούν 
να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων δεν 
έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται 
σχετική χρεοπίστωση από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς τους 
Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν ή τους δικαιού-
χους που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο.

7. Η ΡΑΕ για κάθε μήνα εφαρμογής του μέτρου λαμβά-
νοντας υπόψιν τα στοιχεία που αποστέλλονται από τους 
Προμηθευτές και τους δικαιούχους που ιδιοκαταναλώ-
νουν φυσικό αέριο, τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου 
διανομής ή τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσι-
κού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) και τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προβαί-
νει σε έλεγχο των στοιχείων. Εάν από τον έλεγχο, η ΡΑΕ 
διαπιστώσει αποκλίσεις οι οποίες δεν αιτιολογούνται 
επαρκώς, ενημερώνει την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. για το πλήθος 
των παροχών για τις οποίες πρέπει να προβεί σε επανέ-
λεγχο και εκκαθάριση της χορηγούμενης επιδότησης».

Άρθρο 2
Τελικές διατάξεις - Έναρξη ισχύος - Δημοσίευση

1. Οι δικαιούχοι που ιδιοκαταναλώνουν φυσικό αέριο 
καθώς και ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής 
ή ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
ΑΕ (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) υποβάλλουν τα στοιχεία του άρθρου 5 
της απόφασης του σημείου 15 του προοιμίου, σύμφωνα 
με τις τροποποιήσεις της παρούσας απόφασης σχετικά 
με τις περιπτώσεις δικαιούχων που ιδιοκαταναλώνουν 
φυσικό αέριο, για τους μήνες Ιανουάριο - Ιούνιο 2022, 
εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση της παρούσας 
απόφασης. Δεν απαιτείται εκ νέου υποβολή, εφόσον τα 
στοιχεία έχουν ήδη υποβληθεί.

2. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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*02042221008220004*

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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