
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1095  
   Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1026/

16.2.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δη-

μοσίων Εσόδων «Θέση μη κοινοτικών και εγχώ-

ριων εμπορευμάτων σε Ελεύθερη Ζώνη: α. Δια-

δικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης 

αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη 

Ζώνη. β. Διαδικασία καταβολής του φόρου προ-

στιθέμενης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευ-

μάτων από την ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή 

τους στο εσωτερικό της χώρας» - Αναμόρφωση-

επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου και 

προσαρμογή της διαδικασίας, ώστε να καθίστα-

ται εφικτή η πλήρης ψηφιοποίησή της. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου «Σύ-

σταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και 
ειδικότερα του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και 
του άρθρου 41 αυτού,

β. του άρθρου 25 του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα 
ΦΠΑ» (Α’ 248),

γ. των άρθρων 1-5, 7-9, 10, 13, 14, 16, 17, 19-22, 24, 27, 
28, 30, 32, 35, 36, 38 και 60 του ν. 2859/2000 «Κύρωση 
Κώδικα ΦΠΑ» (Α’ 248),

δ. του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α’ 265),

ε. του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσι-
ακού Τελωνειακού Κώδικα (L 269/10.10.2013),

στ. του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2446 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ. 
952/2013 όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς 

με ορισμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώ-
δικα (L 343/29.12.2015),

ζ. του εκτελεστικού καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επι-
τροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμο-
γής ορισμένων διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού 
Κώδικα (L 343/29.12.2015),

η. του κατ’ εξουσιοδότηση καν. (ΕΕ) αριθ. 341/2016 
της Επιτροπής για τη συμπλήρωση του καν. (ΕΕ) αριθ. 
952/2013 όσον αφορά μεταβατικούς κανόνες για ορι-
σμένες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα για 
τις περιπτώσεις που τα σχετικά ηλεκτρονικά συστήματα 
δεν έχουν τεθεί ακόμα σε λειτουργία (L 69/15.03.2016),

θ. της υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1026/16.2.2016 απόφασης 
Γ.Γ.Δ.Ε. «Θέση μη κοινοτικών και εγχώριων εμπορευμά-
των σε Ελεύθερη Ζώνη α. Διαδικασία απαλλαγής από τα 
φόρο προστιθέμενης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων 
σε Ελεύθερη Ζώνη, β. Διαδικασία καταβολής του φόρου 
προστιθέμενης αξίας κατά την έξοδο των εμπορευμά-
των από την Ελεύθερη Ζώνη και την ανάλωσή τους στο 
εσωτερικό της χώρας» (Β’ 577),

ι. της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α. 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 
απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Β’ 4738),

2. την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ/28.01.2013 από-
φαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού 
Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Β’ 130 και Β’ 372) σε συν-
δυασμό με την υποπαρ. α της παρ. 3 του άρθρου 41 του 
ν. 4389/2016 (Α’ 94),

3. την υπ’ αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργι-
κού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμ-
ματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ 18) σε συνδυασμό 
με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του 
ν.  4389/2016 (Α’  94) και την υπ’  αρ. 5294/17.01.2020 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση θη-
τείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),

4. την ανάγκη τροποποίησης της υπό στοιχεία 
ΠΟΛ.1026/2016 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. με σκοπό την επικαι-
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ροποίηση του κανονιστικού πλαισίου και προσαρμογή 
της διαδικασίας απαλλαγής από το φόρο προστιθέμε-
νης αξίας κατά τη θέση εμπορευμάτων σε Ελεύθερη 
Ζώνη, ώστε να καθίσταται εφικτή η πλήρης ψηφιο-
ποίησή της,

5. το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση, δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικατάσταση των άρθρων 5 έως 8 της 
ΠΟΛ.1026/2016

Τα άρθρα 5 έως 8 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1026/16.2.2016 
απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αντι-
καθίστανται ως ακολούθως:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΘΕΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ

Άρθρο 5
Παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε 
Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από το φόρο 
προστιθεμένης αξίας

1. Εγχώρια εμπορεύματα τα οποία παραδίδονται σε 
Ελεύθερη Ζώνη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της ενωσιακής και 
εθνικής νομοθεσίας απαλλάσσονται από το φόρο προ-
στιθεμένης αξίας, για το χρονικό διάστημα παραμονής 
τους στην Ελεύθερη Ζώνη.

2. Για την απαλλαγή από Φ.Π.Α. κατά την παράδοση 
εγχώριων αγαθών που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη, 
υποβάλλεται Δελτίο εισόδου εγχώριων εμπορευμάτων 
στην Ελεύθερη Ζώνη από τον φορέα διαχείρισης της 
Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη στην Ελεύθερη 
Ζώνη επιχείρηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρ-
τήματος Ι, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, μέσω του 
υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με την αποδοχή 
του Δελτίου Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων σε Ελεύ-
θερη Ζώνη από το τελωνείο ελέγχου, αποδίδεται MRN 
και το Δελτίο οριστικοποιείται.

Τα εμπορεύματα καταχωρούνται από τον φορέα δια-
χείρισης στην λογιστική αποθήκης και λαμβάνουν σχε-
τικό αριθμό καταχώρισης (ΑΚΛΑ).

Ο φορέας διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή η εγκα-
τεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει Δελ-
τίο Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη 
Ζώνη στον υποκείμενο στο φόρο πωλητή καθώς και 
τον αποθέτη αγοραστή ώστε να χρησιμοποιηθεί ως 
δικαιολογητικό της απαλλαγής από το φόρο προστι-
θέμενης αξίας.

3. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας 
κατά την παράδοση εγχώριων εμπορευμάτων σε Ελεύ-
θερη Ζώνη, ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής απαιτείται 
να διαθέτει:

α. έγγραφο μεταφοράς
β. Δελτίο Εισόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων σε Ελεύ-

θερη Ζώνη το οποίο υποβλήθηκε από τον φορέα διαχεί-
ρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη στην 

Ελεύθερη Ζώνη επιχείρηση, στο τελωνείο ελέγχου μέσω 
του συστήματος ICΙSnet και έλαβε MRN στο οποίο ανα-
γράφεται ο σχετικός αριθμός καταχώρησης του εμπο-
ρεύματος στη λογιστική αποθήκης ΑΚΛΑ

γ. τιμολόγιο πώλησης το οποίο φέρει τη ένδειξη 
«ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ- ΆΡΘΡΟ 25- ΠΟΛ 1026/16».

Άρθρο 6
Καταβολή ή απαλλαγή από το φόρο 
προστιθεμένης αξίας εγχώριων εμπορευμάτων 
που είχαν τεθεί σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή 
από ΦΠΑ

Κατά την έξοδο των εγχώριων εμπορευμάτων από την 
Ελεύθερη Ζώνη για τα οποία εφαρμόσθηκε το άρθρο 5, 
υποβάλλεται Δελτίο Εξόδου εγχώριων εμπορευμάτων 
από την Ελεύθερη Ζώνη ηλεκτρονικά από τον φορέα 
διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη 
επιχείρηση «Δελτίο Εξόδου Εγχώριων Εμπορευμάτων 
από την Ελεύθερη Ζώνη», σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος ΙΙ, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου, 
μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. Με 
την αποδοχή του Δελτίου Εξόδου Εγχώριων Εμπορευ-
μάτων από την Ελεύθερη Ζώνη από το τελωνείο ελέγ-
χου, αποδίδεται MRN. Ο διαχειριστής ή η εγκατεστημένη 
επιχείρηση οφείλει να αποστείλει Δελτίο εξόδου στον 
αποθέτη των εμπορευμάτων στην Ελεύθερη Ζώνη. Τα 
εμπορεύματα δύνανται να λάβουν τους ακόλουθους 
προορισμούς:

1. Εξαγωγή εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. ή 
εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών.

α. Κατά την έξοδο εγχώριων εμπορευμάτων από την 
Ελεύθερη Ζώνη με σκοπό να αποτελέσουν αντικείμε-
νο εξαγωγής εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. 
ή για εφοδιασμό, υποβάλλεται ΕΔΕ εξαγωγής κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στον Ενωσιακό Τελωνειακό 
Κώδικα στο οποίο δηλώνεται το τιμολόγιο παράδοσης 
των εμπορευμάτων με απαλλαγή από το φόρο προ-
στιθεμένης αξίας το οποίο εκδίδεται από τον πωλητή - 
εξαγωγέα.

β. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, 
ο υποκείμενος στο φόρο πωλητής - εξαγωγέας τηρεί 
στο αρχείο του:

(i) το τιμολόγιο παράδοσης των εμπορευμάτων προς 
εξαγωγή,

(ii) το έγγραφο μεταφοράς,
(iii) το ηλεκτρονικό μήνυμα IE 599 «Γνωστοποίηση ολο-

κλήρωσης εξαγωγής» για την επιβεβαίωση εξόδου των 
αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε.

(iv) τα αποδεικτικά της μεσολαβούσας τράπεζας.
2. Παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.
α. Κατά την έξοδο εγχώριων εμπορευμάτων που έχουν 

παραληφθεί με απαλλαγή από Φ.Π.Α., από την ελεύθερη 
ζώνη με σκοπό την παράδοση σε άλλο Κράτος Μέλος της 
Ε.Ε. απαιτείται υποβολή του ανωτέρω «Δελτίου Εξόδου 
Εμπορευμάτων από την Ελεύθερη Ζώνη», στο οποίο 
επισυνάπτονται τα ακόλουθα έγγραφα:

(i) έγγραφο μεταφοράς,
(ii) τιμολόγιο πώλησης σε υποκείμενο στο φόρο πρό-

σωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος.
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β. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας, 
ο υποκείμενος στο φόρο τηρεί στο αρχείο του:

(i) το τιμολόγιο πώλησης προς υποκείμενο στο φόρο 
πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος Μέλος,

(ii) τους Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών 
παραδόσεων,

(iii) το δελτίο εξόδου εγχώριων εμπορευμάτων από 
την Ελεύθερη Ζώνη που υποβλήθηκε από τον φορέα 
διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατεστημένη 
επιχείρηση στο τελωνείο ελέγχου μέσω του συστήματος 
ICISnet και έλαβε MRN,

(iv) τα στοιχεία που αποδεικνύουν την μεταφορά των 
αγαθών, όπως προβλέπονται από τον Εκτελεστικό Κα-
νονισμό 2018/1912.

3. Θέση σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας
α. Κατά την έξοδο εγχώριων εμπορευμάτων από την 

Ελεύθερη Ζώνη με σκοπό τη θέση τους σε ανάλωση στο 
εσωτερικό της χώρας, η φορολογική υποχρέωση γεννάται 
και ο φόρος προστιθεμένης αξίας καθίσταται απαιτητός.

β. Για τη βεβαίωση και την καταβολή του φόρου υπο-
βάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τελωνειακό πα-
ραστατικό (ΔΕΦΚ). Η φορολογητέα αξία διαμορφώνεται 
βάσει του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000)». 
Στο Δελτίο Εξόδου που υποβάλλεται γίνεται αναφορά 
στο ΜRΝ της ανωτέρω ΔΕΦΚ.

γ. Όταν η έξοδος από την Ελεύθερη Ζώνη για ανάλωση 
στο εσωτερικό της χώρας γίνεται βάσει σχετικών διατά-
ξεων απαλλαγής, με το Δελτίο εξόδου συνυποβάλλονται 
τα δικαιολογητικά χορήγησης απαλλαγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ 
ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 
ΖΩΝΗΣ

Άρθρο 7
Απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας της 
παράδοσης αγαθών και της παροχής υπηρεσιών 
που πραγματοποιούνται εντός Ελεύθερης Ζώνης

1. Η παράδοση (μεταβίβαση) εμπορευμάτων τα οποία 
βρίσκονται σε Ελεύθερη Ζώνη από υποκείμενα στο φόρο 
πρόσωπα απαλλάσσεται από το φόρο προστιθεμένης 
αξίας.

Για την παράδοση (μεταβίβαση) εμπορευμάτων εντός 
της Ελεύθερης Ζώνης, υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον 
φορέα διαχείρισης της Ελεύθερης Ζώνης ή την εγκατε-
στημένη επιχείρηση «Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμά-
των στην Ελεύθερη Ζώνη», σύμφωνα με το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος ΙΙΙ, προς το αρμόδιο τελωνείο ελέγ-
χου μέσω του υποσυστήματος εισαγωγών του ICISnet. 
Με την αποδοχή του Δελτίου Μεταβίβασης Εμπορευ-
μάτων στην Ελεύθερη Ζώνη από το τελωνείο ελέγχου, 
αποδίδεται MRN. Ο φορέας διαχείρισης της Ελεύθερης 
Ζώνης ή η εγκατεστημένη επιχείρηση υποχρεούται να 
αποστείλει Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην 

Ελεύθερη Ζώνη στον υποκείμενο στο φόρο πωλητή 
ώστε να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό της απαλ-
λαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας.

2. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθεμένης αξίας 
ο πωλητής- αποθέτης απαιτείται να διαθέτει:

α. Τιμολόγιο παράδοσης χωρίς Φ.Π.Α., το οποίο εκδί-
δεται από τον υποκείμενο στο φόρο πωλητή κατά τις 
κείμενες διατάξεις,

β. Δελτίο Μεταβίβασης Εμπορευμάτων στην Ελεύθερη 
Ζώνη που υποβλήθηκε στο τελωνείο ελέγχου μέσω του 
συστήματος ICISnet και έλαβε MRN.

2. Οι παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούνται 
εντός Ελεύθερης Ζώνης από υποκείμενα στο φόρο πρό-
σωπα και συνδέονται άμεσα με τις παραδόσεις αγαθών, 
όπως ορίζονται στο Παράρτημα 71-03 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής απαλλάσσονται από το 
φόρο προστιθεμένης αξίας υπό την προϋπόθεση ότι το 
σχετικό φορολογικό στοιχείο (τιμολόγιο) εκδίδεται χωρίς 
Φ.Π.Α από τον πάροχο της υπηρεσίας κατά τις κείμενες 
διατάξεις και φέρει τον σχετικό Αριθμό Καταχώρισης 
Λογιστικής Αποθήκης (Α.Κ.Λ.Α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΖΩΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ 
ΦΟΡΟ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις Φορέων Διαχείρισης Ελεύθερων 
Ζωνών

1. Για σκοπούς παρακολούθησης των εμπορευμάτων 
που τίθενται σε Ελεύθερη Ζώνη με απαλλαγή από το 
φόρο προστιθεμένης αξίας, οι Φορείς Διαχείρισης των 
Ελευθέρων Ζωνών υποχρεούνται, πέραν των οριζόμενων 
στις διατάξεις της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, να 
παρέχουν στις τελωνειακές αρχές, μέσω της λογιστικής 
αποθήκης, όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον 
έλεγχο της ορθής εφαρμογής της παρούσας, την ταυ-
τοποίηση των εμπορευμάτων και την κυριότητα αυτών 
σε περίπτωση μεταβιβάσεων που πραγματοποιούνται 
εντός της Ελεύθερης Ζώνης. Για τις περιπτώσεις των άρ-
θρων 5, 6 και 7 απαιτείται από τις λογιστικές εγγραφές να 
προκύπτουν όλα τα αναγκαία στοιχεία για τον έλεγχο με 
αναφορά στα Δελτίο Εισόδου, Μεταβίβασης και Εξόδου. 
Επίσης, πρέπει να αναφέρονται τα σχετικά τελωνειακά 
παραστατικά που υποβλήθηκαν από τον αποθέτη είτε 
για την καταβολή είτε για την απαλλαγή του ΦΠΑ κατά 
την έξοδο από την Ελεύθερη Ζώνη.

2. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για πρόσωπα 
εγκατεστημένα σε Ελεύθερη Ζώνη που ασκούν δραστη-
ριότητες βιομηχανικής ή εμπορικής φύσης ή παροχής 
υπηρεσιών για ίδιο λογαριασμό.»

Άρθρο 2
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από 30.9.2023. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 5 Ιουλίου 2022

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   
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*02038962507220008*

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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