
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Α.1001 
   Όροι και προϋποθέσεις για τη διαδικασία παρα-

λαβής και παράδοσης των υγραερίων και του με-

θανίου των περιπτώσεων ιδ΄ και ιε΄ της παραγρά-

φου 1, του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 καθώς και 

διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νό-

μιμης χρησιμοποίησης αυτών. 

 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. ιδ΄ και ιε΄ της παρ. 1, του άρ-

θρου 73 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδι-
κας» (Α΄265), όπως, ισχύουν καθώς και τις εξουσιοδοτι-
κές διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 73 του ιδίου νόμου.

2. Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης 
της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και 
άλλες διατάξεις», (Α΄ 173) και ιδίως τα άρθρα 20 και 22 
του ιδίου νόμου.

3. Τις διατάξεις του ν. 3054/2002 «Οργάνωση της αγο-
ράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις» (Α΄230) και ιδί-
ως τα άρθρα 3, 4,6, 7 και 9 του ιδίου νόμου.

4. Τις διατάξεις του ν. 4308/2014 περί των «Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 251), όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 
6, 7 και 9 του ιδίου νόμου.

5. Τις διατάξεις του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φο-
ρολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυ-
γής και άλλες διατάξεις» (Α΄58) όπως ισχύει και ιδίως το 
άρθρο 20 του ιδίου νόμου.

6. Τις διατάξεις του ν. 4758/2020 «Περιστολή του 
λαθρεμπορίου-Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την 
εξάλειψη του παράνομου εμπορίου καπνού, διατάξεις 
περί κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρο-
νομιών, διατάξεις για τα τέλη κυκλοφορίας και τα τέλη 
ταξινόμησης, κίνητρα για την προσέλκυση φορολογικών 
κατοίκων και άλλες διατάξεις» (Α΄242) και ιδίως το άρθρο 
11 αυτού.

7. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. 91354/24-08-2017 απόφα-
σης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προ-
ϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» 

(Β΄2983) και ιδίως τα άρθρα από 83 έως και 89 της ιδίας 
απόφασης.

8. Την υπό στοιχεία ΠΟΛ. 1220/2012 απόφαση Υπουρ-
γού Οικονομικών «Κωδικοποίηση – Συμπλήρωση τε-
χνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών 
μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και 
λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλόμενων αρ-
χείων στην ΓΓΠΣ.» (Β΄3517), όπως τροποποιήθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 3 της ΠΟΛ 1218/2018 (B΄ 5562) και 
ισχύει.

9. Το Κεφάλαιο 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 την 
παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 14 και το άρθρο 41 
αυτού, όπως ισχύουν.

10. Την υπ’ αρ. 1 της 20-1-2016 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 
(Α΄94), την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 απόφαση του Συμ-
βουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. «Ανανέωση θητείας 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσό-
δων » (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ2020/
17-1-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανα-
νέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ.27)

11. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ-
γανα» (Α΄ 98).

12. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουρ-
γού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον 
Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β΄ 130 και Β΄ 
372), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α΄ της παρ. 
3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α΄94), όπως ισχύουν.

13. Την υπό στοιχεία ΔΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-
2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων» (Β΄4738), όπως ισχύει.
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14. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1068936 ΕΞ 2020/17-
06-20 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Β’ 2457)

15. Την ανάγκη αναθεώρησης της υπό στοιχεία 
Φ.892/434/4-7-2007 απόφασης Υπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών «Όροι και διατυπώσεις που διέπουν 
τη διαδικασία παραλαβής, ελέγχου και παρακολούθη-
σης των υγραερίων των κωδικών Σ.Ο.27 11 12 11 έως 
27 11 19 00 και του μεθανίου του κωδικού Σ.Ο. 27 11 
29 00, που προορίζονται για εμπορική, βιομηχανική και 
βιοτεχνική χρήση σε κινητήρες» (Β΄1237), καθώς και 
την ανάγκη καταπολέμησης των φαινομένων απάτης 
και φοροδιαφυγής κατά τις διακινήσεις των υγραερίων 
και του μεθανίου, στο πλαίσιο και των προβλέψεων του 
άρθρου 11 του ν. 4758/2020 σχετικά με τη φορολογική 
σήμανση (ιχνηθέτηση) υγρών καυσίμων και υγραερίων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προ-
ϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:
1. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παραλαβή και 

την παράδοση των υγραερίων των κωδικών Σ.Ο. 27 11 
12 11 έως 27 11 19 00 και του μεθανίου του κωδικού Σ.Ο. 
27 11 29 00, των περ. ιδ) που προορίζονται ως καύσιμα 
θέρμανσης και άλλες χρήσεις και ιε) που προορίζονται 
για βιομηχανική/βιοτεχνική και εμπορική χρήση σε κινη-
τήρες, πλην της περ. ιγ) χρήση ως κινητήρων οχημάτων, 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, οριζόμενα 
εφ΄εξής στην παρούσα απόφαση και ως υγραέρια.

2. Η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της νό-
μιμης χρησιμοποίησης των ανωτέρω προϊόντων από τις 
εταιρείες εμπορίας υγραερίων, τις επιχειρήσεις κατόχους 
άδειας εμφιάλωσης και άδειας διανομής εμφιαλωμένου 
υγραερίου καθώς και τις επιχειρήσεις παραλήπτες/τελι-
κούς καταναλωτές υγραερίου των περιπτώσεων ιδ) και 
ιε), της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις των εταιρειών εμπορίας υγραερίων

Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων που θέτουν σε ανά-
λωση ή προμηθεύονται από άλλη εταιρεία εμπορίας 
υγραέρια των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 
της παρούσας, υποχρεούνται:

1. Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθή-
κης στο οποίο καταχωρούνται, ανά χρήση προϊόντος, 
τα ακόλουθα στοιχεία:

α) οι τελωνισθείσες ή αποκτηθείσες από το εσωτερικό 
της χώρας ποσότητες φορολογημένων προϊόντων, ανά 
παραστατικό θέσης σε ανάλωση (Δ.ΕΦΚ ή ΕΔΕ) ή τιμο-
λόγιο, αντίστοιχα, η ημερομηνία του παραστατικού, τα 
στοιχεία του προμηθευτή, η ποσότητα σε χιλιόγραμμα, 
σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία και λίτρα με αναγωγή 
στους 15ο C.

β) οι ανά παραστατικό πώλησης, ποσότητες που διατέ-
θηκαν, σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική θερμοκρασία 
και λίτρα με αναγωγή στους 15ο C.

Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα 
τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον 
σε αυτά καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες και ανά 
χρήση προϊόντος, θέρμανση ή εμπορική - βιομηχανική/
βιοτεχνική χρήση, τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περί-
πτωση το βιβλίο/Λογιστικό Αρχείο πρέπει να απεικονίζει 
ανά πάσα στιγμή το πραγματικό απόθεμα των υγραερί-
ων της εταιρείας.

2. Να αναγράφουν υποχρεωτικά στα παραστατικά 
διακίνησης/πώληση των ως άνω χύδην προϊόντων, τα 
παρακάτω στοιχεία:

α) την πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 
και τον Α.Φ.Μ. του παραλήπτη, την ένδειξη <ΥΓΡΑΕΡΙΟ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ, ΠΛΗΝ ΚΙΝΗΤΗ-
ΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ> ή <ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ/
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 
πλην της περίπτωσης ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
ν. 2960/2001> σε εμφανές σημείο,

β) τον αριθμό παραστατικού θέσης σε ανάλωση (MRN 
Δ.ΕΦΚ ή ΕΔΕ),

γ) την ημερομηνία και την ώρα αναχώρησης του βυ-
τιοφόρου οχήματος, 

δ) τον αριθμό κυκλοφορίας του βυτιοφόρου οχήματος,
ε) το ειδικό βάρος του μεταφερόμενου υγραερίου, σε 

θερμοκρασία 15ο C,
στ) την ποσότητα σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυσική 

θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15ο C.
3. Να διαβιβάζουν τα δεδομένα των παραστατικών 

πωλήσεων ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), σύμφωνα με τα όσα ορίζονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία.

4. Να συντάσσουν ετήσιο ισοζύγιο σε ηλεκτρονική 
μορφή, στο οποίο παραθέτουν ξεχωριστά σε κιλά, ανά 
χρήση υγραερίου/μεθανίου:

α) Τις τελωνισθείσες ή αγορασθείσες ποσότητες του 
προηγούμενου από το ελεγχόμενο έτος ανά τελωνειακό 
παραστατικό ή τιμολόγιο αγοράς αντίστοιχα και στο σύ-
νολο, που μεταφέρθηκαν στο ελεγχόμενο έτος.

β) Τις τελωνισθείσες ή αγορασθείσες ποσότητες ανά 
τελωνειακό παραστατικό ή τιμολόγιο αγοράς, αντίστοιχα 
και στο σύνολο, οι οποίες αφορούν το ελεγχόμενο έτος.

γ) Τις τελωνισθείσες ή αγορασθείσες ποσότητες του 
ελεγχόμενου έτους οι οποίες δεν διατέθηκαν στην αγορά 
το ελεγχόμενο έτος και μεταφέρονται στο επόμενο έτος.

δ) Τις ποσότητες, οι οποίες διατέθηκαν στην αγορά 
το ελεγχόμενο έτος, ανά παραστατικό πώλησης και στο 
σύνολο.

5. Να συντάσσουν ετήσια κατάσταση παραληπτών, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα Ι της παρούσας, σε ηλεκτρο-
νική μορφή, με τις παραδοθείσες ποσότητες υγραερίου 
όλων των χρήσεων.

6. α) Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων, οι οποίες θέτουν 
σε ανάλωση υγραέρια, αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέχρι 
την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους το ετήσιο ισοζύγιο 
και την ετήσια κατάσταση παραληπτών του προηγούμε-
νου έτους για όλες τις χρήσεις, στο τελωνείο θέσης σε 
ανάλωση καθώς και στην κατά τόπο, βάσει της έδρας 
τους, αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.).
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β) Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων, οι οποίες προμη-
θεύονται υγραέρια από άλλες εταιρείες εμπορίας υγρα-
ερίων (μεταπώληση), αποστέλλουν ηλεκτρονικά μέχρι 
την 31η Ιανουαρίου εκάστου έτους για όλες τις χρήσεις, 
το ετήσιο ισοζύγιο και την ετήσια κατάσταση παραλη-
πτών του προηγούμενου έτους, στο αρμόδιο Τελωνείο 
Ελέγχου του άρθρου 6, καθώς και στην κατά τόπο, βάσει 
της έδρας τους, αρμόδια ΕΛ.Υ.Τ.

7. Να μην διακινούν με βυτιοφόρα οχήματα, πο-
σότητες υγραερίων διαφορετικών χρήσεων όπως 
αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του 
ν. 2960/2001.

8 Να δέχονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες τε-
λωνειακές αρχές ελέγχου για την πραγματοποίηση κάθε 
ελέγχου φυσικού/λογιστικού, τακτικού/έκτακτου καθώς 
και για την παροχή κάθε στοιχείου σχετικά με τις παρα-
δόσεις υγραερίου.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων κατόχων 
άδειας εμφιάλωσης υγραερίων

Οι επιχειρήσεις κάτοχοι άδειας εμφιάλωσης υγραερίων 
των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρού-
σας, υποχρεούνται:

1. Να υποβάλουν στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου, πριν 
την έναρξη της δραστηριότητας τους, Δήλωση γνωστο-
ποίησης, του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα ΙΙ της παρούσας 
καθώς και αντίγραφο της άδειας εμφιάλωσης υγραερίων. 
Τα εν λόγω στοιχεία τηρούνται σε χωριστό ανά επιχεί-
ρηση φάκελο από το Τελωνείο ελέγχου.

2. Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθή-
κης στο οποίο καταχωρούνται, ανά χρήση προϊόντος, 
τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 
και τον Α.Φ.Μ. του προμηθευτή,

β) το υπάρχον απόθεμα, τις παραλαμβανόμενες προς 
εμφιάλωση ποσότητες σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα σε φυ-
σική θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 15ο C,

γ) το υπόλοιπο/απόθεμα της μηνιαίας ποσότητας της 
δεξαμενής αποθήκευσης.

δ) τον αριθμό φιαλών και το καθαρό βάρος του εμ-
φιαλωμένου υγραερίου, ανά παραστατικό διακίνησης/
πώλησης. Στις περιπτώσεις χονδρικής πώλησης καταχω-
ρούνται επιπλέον η πλήρης επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του παραλήπτη.

Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα τη-
ρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον σε αυτά 
καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες και ανά χρήση προϊ-
όντος, θέρμανση ή εμπορική - βιομηχανική/βιοτεχνική χρή-
ση, τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο/
Λογιστικό Αρχείο πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή 
το πραγματικό απόθεμα των υγραερίων της επιχείρησης.

3. Να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των πα-
ραστατικών πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες τε-
λωνειακές αρχές ελέγχου για την πραγματοποίηση κάθε 
ελέγχου φυσικού/λογιστικού, τακτικού /έκτακτου καθώς 

και για την παροχή κάθε στοιχείου σχετικά με τις εμφι-
αλώσεις των υγραερίων καθώς και τη διακίνηση αυτών.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων διανομής 
εμφιαλωμένου υγραερίου

Οι επιχειρήσεις κάτοχοι άδειας διανομής εμφιαλωμέ-
νου υγραερίου των περιπτώσεων της παρ. 1 του άρθρου 
1 της παρούσας, υποχρεούνται:

1. Να υποβάλουν στο αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου, πριν 
την έναρξη της δραστηριότητάς τους δήλωση γνωστο-
ποίησης του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης καθώς και αντίγραφο της άδειας διανομής 
εμφιαλωμένου υγραερίου, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 
ΙΙΙ της παρούσας. Τα εν λόγω στοιχεία τηρούνται σε χω-
ριστό ανά επιχείρηση φάκελο από το Τελωνείο ελέγχου.

2. Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθή-
κης στο οποίο καταχωρούνται, ανά χρήση προϊόντος, 
τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 
και τον Α.Φ.Μ. του προμηθευτή,

β) το αρχικό απόθεμα φιαλών και υγραερίου σε χιλι-
όγραμμα

γ) τον αριθμό των παραλαμβανόμενων προς διανομή 
φιαλών και το καθαρό βάρος του εμφιαλωμένου υγραε-
ρίου σε χιλιόγραμμα,

δ)τον αριθμό φιαλών και το καθαρό βάρος του εμ-
φιαλωμένου υγραερίου, ανά παραστατικό διακίνησης/
πώλησης. Στις περιπτώσεις χονδρικής πώλησης καταχω-
ρούνται επιπλέον η πλήρης επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, 
διεύθυνση και ο Α.Φ.Μ. του παραλήπτη.

Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα 
τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον σε 
αυτά καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες και ανά χρήση 
προϊόντος, θέρμανση ή εμπορική – βιομηχανική/βιοτεχνική 
χρήση τα παραπάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο/
Λογιστικό Αρχείο πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το 
πραγματικό απόθεμα των υγραερίων της εταιρείας.

3. Να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Α.Α.Δ.Ε., τα δε-
δομένα των παραστατικών πωλήσεων, σύμφωνα με τα 
όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

4. Να δέχονται και να διευκολύνουν τις αρμόδιες τε-
λωνειακές αρχές ελέγχου για την πραγματοποίηση κάθε 
ελέγχου φυσικού/λογιστικού, τακτικού /έκτακτου καθώς 
και για την παροχή κάθε στοιχείου σχετικά με τις εμφια-
λώσεις των υγραερίων, καθώς και τη διακίνηση αυτών.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις επιχειρήσεων παραληπτών/
τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου

Οι επιχειρήσεις παραλήπτες χύδην υγραερίων των 
περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της πα-
ρούσας, υποχρεούνται:

1. Να υποβάλουν στο αρμόδιο Τελωνείο Ελέγχου, πριν 
από την πρώτη παραλαβή οποιασδήποτε ποσότητας:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
του ιδιοκτήτη ή νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, 
σύμφωνα με το Υπόδειγμα IV της παρούσας, στην οποία 
δηλώνεται:
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i) ότι είναι παραλήπτης χύδην υγραερίου της περίπτω-
σης ιδ) ή της περίπτωσης ιε), της παρ. 1 του άρθρου 73 
του ν. 2960/2001,

ii) η χρήση των υγραερίων με αναλυτική περιγραφή 
του τρόπου χρησιμοποίησής τους,

iii) ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία κινητή-
ρων εσωτερικής καύσης στην περίπτωση κατά την οποία 
παραλαμβάνεται ποσότητα υγραερίου που προορίζεται 
ως καύσιμο θέρμανσης.

β) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού αναφορικά με τη 
χωρητικότητα της δεξαμενής, τον πίνακα ογκομέτρησης, 
τα απαραίτητα όργανα μετρήσεων και ενδείξεων αυτής.

γ) Βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού από την οποία να 
προκύπτει η ωριαία κατανάλωση του λέβητα για τους 
παραλήπτες υγραερίου θέρμανσης και άλλων χρήσεων 
ή η ωριαία κατανάλωση κινητήρων ή οχημάτων/μηχανη-
μάτων έργου τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
εντός των εγκαταστάσεων των παραληπτών χύμα υγρα-
ερίου για εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική χρήση.

δ) Κατάσταση με τα ιδιόκτητα ή μισθωμένα οχήματα 
της επιχείρησης καθώς και το είδος καυσίμου που χρη-
σιμοποιείται για την κίνηση αυτών, εφόσον υφίστανται.

Σε κάθε περίπτωση μεταβολής των ανωτέρω στοιχεί-
ων β), γ) και δ) υποβάλλεται εντός πέντε (5) εργασίμων 
ημερών, νέα βεβαίωση ή κατάσταση, κατά περίπτωση.

Το αρμόδιο Τελωνείο ελέγχου τηρεί σε χωριστό ανά 
επιχείρηση φάκελο τα ανωτέρω στοιχεία.

2. Να τηρούν σε ηλεκτρονική μορφή βιβλίο αποθήκης 
στο οποίο καταχωρούνται, τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την πλήρη επωνυμία ή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση 
και το Α.Φ.Μ. του προμηθευτή,

β) το υπάρχον απόθεμα
γ) τις παραλαμβανόμενες ποσότητες
δ) τις καταναλωθείσες ποσότητες υγραερίου
ε) το υπόλοιπο/απόθεμα της μηνιαίας ποσότητας της 

δεξαμενής αποθήκευσης
Οι ποσότητες καταχωρούνται σε χιλιόγραμμα, σε λίτρα 

σε φυσική θερμοκρασία και σε λίτρα με αναγωγή στους 
15ο C.

Το ως άνω βιβλίο δύναται να υποκατασταθεί από τα 
τηρούμενα Λογιστικά Αρχεία της επιχείρησης, εφόσον 
σε αυτά καταχωρούνται σε ξεχωριστές στήλες τα παρα-
πάνω στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση το βιβλίο/Λογιστικό 
Αρχείο πρέπει να απεικονίζει ανά πάσα στιγμή το πραγ-
ματικό απόθεμα των υγραερίων της εταιρείας.

Άρθρο 6
Αρμόδιες αρχές

1. Ως αρμόδιες αρχές για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο της νόμιμης χρησιμοποίησης του υγραερίων της 
παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, ορίζονται οι Τελω-
νειακές Αρχές στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων 
βρίσκεται η έδρα: α) των επιχειρήσεων που κατέχουν 
άδεια εμφιάλωσης υγραερίων β) των επιχειρήσεων που 
κατέχουν άδεια διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου και 
γ) των επιχειρήσεων/ τελικών καταναλωτών που παρα-
λαμβάνουν χύδην υγραέριο των εν λόγω χρήσεων.

2. Ειδικά, για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων οι οποί-
ες θέτουν σε ανάλωση υγραέρια, ως αρμόδιες αρχές για 

τον έλεγχο ορίζονται οι Τελωνειακές Αρχές στις οποίες 
υποβάλλεται το κατά περίπτωση τελωνειακό παραστατι-
κό θέσης σε ανάλωση των υγραερίων των περιπτώσεων 
της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

Για τις εταιρείες εμπορίας υγραερίων οι οποίες προ-
μηθεύονται υγραέρια αποκλειστικά από άλλη εταιρεία 
εμπορίας υγραερίων (μεταπώληση), αρμόδια για τον 
έλεγχο είναι η Τελωνειακή Αρχή στη χωρική αρμοδιό-
τητα της οποίας βρίσκεται η έδρα τους.

3. Αρμόδια Τελωνεία Ελέγχου για την Περιφέρεια 
Αττικής και την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονί-
κης είναι το Δ΄ Τελωνείου Επίβλεψης Συγκροτημάτων 
(Τ.Ε.Σ.) Πειραιά και το Γ΄ Τελωνείο Ε.Φ.Κ. Θεσσαλονίκης, 
αντίστοιχα.

Άρθρο 7 
Έλεγχοι

1. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές ελέγχου προβαίνουν 
σε έλεγχο:

α) των εταιρειών εμπορίας υγραερίων, των επιχειρή-
σεων κατόχων άδειας εμφιάλωσης υγραερίων καθώς 
και των επιχειρήσεων κατόχων άδειας διανομής εμφι-
αλωμένου υγραερίου, σε ποσοστό τουλάχιστον 35 % 
ανά έτος και ανά κατηγορία εταιρείας/επιχείρησης, με 
σκοπό εντός τριετίας να ελεγχθεί το σύνολο αυτών και

β) των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών καταναλω-
τών, χύδην υγραερίου και μεθανίου που προορίζεται: α) 
για θέρμανση και λοιπές χρήσεις και β) για εμπορική, βι-
ομηχανική και βιοτεχνική χρήση σε κινητήρες που παρα-
λαμβάνονται για τις ανάγκες λειτουργίας τους, σύμφωνα 
με το ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο Ελέγχων της Α.Α.Δ.Ε..

2. Κατά τον τακτικό έλεγχο των εταιρειών εμπορίας 
υγραερίων η αρμόδια τελωνειακή αρχή ελέγχου δύνα-
ται να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο που κρίνει σκόπιμο 
για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και να προβαίνει κατ’ 
ελάχιστο στους ακόλουθους ελέγχους:

I. Έλεγχο ορθής τήρησης του βιβλίου αποθήκης της 
παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας καθώς και της ανα-
γραφής στα παραστατικά διακίνησης /πωλήσεων των 
υγραερίων των προβλεπόμενων στοιχείων της παρ. 2 
του ίδιου άρθρου

II. Έλεγχο για την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχεί-
ων των παραστατικών πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε., σύμφω-
να με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

III. Έλεγχο του ετήσιου ισοζυγίου, σε συσχέτιση με τα 
ισοζύγια των προηγούμενων ετών.

IV. Επαλήθευση και διασταύρωση των ποσοτήτων των 
παραστατικών τελωνισμού, εφόσον το Τελωνείο Ελέγχου 
είναι και Τελωνείο θέσης σε ανάλωση, ή των παραστα-
τικών αγοράς των υγραερίων όλων των χρήσεων, σε 
σχέση με τις δηλωθείσες ανά τελωνειακό παραστατικό 
ή τιμολόγιο αγοράς, ποσότητες του ετήσιου ισοζυγίου 
που συντάσσει η εταιρεία.

V. Επαλήθευση και διασταύρωση, δειγματοληπτικά, 
των ποσοτήτων των παραστατικών τελωνισμού, εφόσον 
το Τελωνείο Ελέγχου είναι και Τελωνείο θέσης σε ανάλω-
ση ή των παραστατικών αγοράς, σε σχέση με τις αναγρα-
φόμενες ποσότητες των παραστατικών πωλήσεων που 
περιλαμβάνονται στην ετήσια κατάσταση παραληπτών 
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και αντιστοιχούν στο ίδιο παραστατικό τελωνισμού ή 
στο ίδιο παραστατικό αγοράς.

VI. Επαλήθευση και διασταύρωση των ποσοτήτων 
που αναγράφονται στις ετήσιες καταστάσεις παραλη-
πτών των εταιρειών εμπορίας υγραερίων της παρ. 5 
του άρθρου 2, σε σχέση με αυτές που εμφανίζονται ως 
παραληφθείσες, στα βιβλία αποθήκης των προσώπων 
των άρθρων 3 , 4 και 5, στην περίπτωση που τα ως άνω 
πρόσωπα, πωλητές και αγοραστές, είναι εγκατεστημένα 
στη χωρική αρμοδιότητα του τελωνείου.

VII. Στην περίπτωση που η έδρα των παραληπτών 
βρίσκεται εκτός χωρικής αρμοδιότητας του Τελωνείου 
Ελέγχου της εταιρίας εμπορίας, αποστέλλεται το σχετικό 
απόσπασμα της κατάστασης παραληπτών στο κατά τόπο 
αρμόδιο τελωνείο, το οποίο μετά τον έλεγχο αποστέλλει 
αντίγραφο της έκθεσης ελέγχου στο τελωνείο ελέγχου 
της ελεγχόμενης εταιρίας εμπορίας.

VIII. Έλεγχο ετήσιων πωλήσεων (λογιστικός) και φυσική 
απογραφή αποθεμάτων, εφόσον υπάρχουν δεξαμενές 
αποθήκευσης. Εάν από τον έλεγχο αυτό, προκύψει πο-
σότητα αποθέματος μεγαλύτερη από 3% σε σχέση με την 
ποσότητα που προκύπτει από τα λογιστικά στοιχεία, το 
Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη 
των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστω-
θείσης διαφοράς, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί 
τελωνειακών παραβάσεων και περί λαθρεμπορίας του 
ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

3. Κατά τον τακτικό έλεγχο των κατόχων άδειας εμφι-
άλωσης υγραερίων και των κατόχων άδειας διανομής 
εμφιαλωμένου υγραερίου η αρμόδια τελωνειακή αρχή 
δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο που κρίνει σκό-
πιμο για τις ελεγκτικές επαληθεύσεις και να προβαίνει 
κατ’ ελάχιστο στους ακόλουθους ελέγχους:

I. Έλεγχο ορθής τήρησης του βιβλίου αποθήκης, της 
παρ. 2 του άρθρου 3 και της παρ. 2 του 4 της παρούσας

II. Έλεγχο για την ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχεί-
ων των παραστατικών πωλήσεων στην Α.Α.Δ.Ε. σύμφωνα 
με τα όσα ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία.

III. Φυσικό και λογιστικό έλεγχο αποθεμάτων για τον 
υπολογισμό και την επαλήθευση των ετήσιων πωλήσεων 
εμφιαλωμένου υγραερίου. Ειδικά για τις εταιρείες εμ-
φιάλωσης, εάν από τον φυσικό έλεγχο αυτό προκύψει 
ποσότητα αποθέματος μεγαλύτερη από 3% σε σχέση 
με την ποσότητα που προκύπτει από τα λογιστικά στοι-
χεία, το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει στη βεβαίωση και 
είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιπλέον 
διαπιστωθείσης διαφοράς, επιφυλασσομένων των περί 
τελωνειακών παραβάσεων και των περί λαθρεμπορίας 
διατάξεων του ν. 2960/2001.

4. Κατά τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων παραλη-
πτών/τελικών καταναλωτών χύδην υγραερίου, η αρμό-
δια τελωνειακή αρχή δύναται να ζητά κάθε αναγκαίο 
στοιχείο που κρίνει σκόπιμο για τις ελεγκτικές επαληθεύ-
σεις και να προβαίνει κατ’ ελάχιστο στους ακόλουθους 
ελέγχους:

I. Έλεγχο ορθής τήρησης του βιβλίου αποθήκης της 
παρ. 2 του άρθρου 5 της παρούσας,

II. Λογιστικό και φυσικό έλεγχο αποθεμάτων για τη 
διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης των παρελη-

φθεισών ποσοτήτων υγραερίων βάσει και των στοιχείων 
της παρ. 1 του άρθρου 5 της παρούσας. Εάν από τον 
φυσικό έλεγχο αυτό προκύψει ποσότητα αποθέματος 
μεγαλύτερη από 3% σε σχέση με την ποσότητα που προ-
κύπτει από τα λογιστικά στοιχεία, το Τελωνείο Ελέγχου 
προβαίνει στη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών 
επιβαρύνσεων της επιπλέον διαπιστωθείσης διαφοράς, 
επιφυλασσομένων των περί τελωνειακών παραβάσεων 
και των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

III. Επαλήθευση ποσοτήτων που αναγράφονται στην 
ετήσια κατάσταση παραληπτών των εταιρειών εμπορίας 
υγραερίων με τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησης. Σε 
περίπτωση όπου το Τελωνείο ελέγχου δεν διαθέτει την 
ετήσια κατάσταση παραληπτών της παρ. 5 του άρθρου 2 
της παρούσας αποστέλλει αίτημα για την αποστολή των 
στοιχείων από το αρμόδιο Τελωνείο θέσης σε ανάλωση 
ή το αρμόδιο τελωνείο ελέγχου της εταιρείας εμπορίας.

5. Το Τελωνείο Ελέγχου προβαίνει σε δειγματοληπτι-
κούς ελέγχους των επιχειρήσεων παραληπτών/τελικών 
καταναλωτών, εμφιαλωμένου υγραερίου της παρ. 1 του 
άρθρου 1 της παρούσας βάσει των ετήσιων καταστά-
σεων παραληπτών των εταιρειών εμπορίας υγραερίου.

6. Σε περίπτωση ύπαρξης εγκαταστάσεων της ελεγχό-
μενης εταιρείας εμπορίας ή επιχείρησης, εκτός της χω-
ρικής αρμοδιότητας του αρμόδιου Τελωνείου ελέγχου, 
ζητείται η συνδρομή του Τελωνείου στη χωρική αρμοδι-
ότητα του οποίου ανήκει η εγκατάσταση, και στη συνέ-
χεια αποστέλλεται από αυτό η σχετική έκθεση ελέγχου.

7. Εκτός των τακτικών ελέγχων, έκτακτοι έλεγχοι διε-
νεργούνται τόσο από τα τελωνεία ελέγχου, όσο και από 
τις κατά τόπο αρμόδιες Ε.Λ.Υ.Τ.

Άρθρο 8 
Κυρώσεις

Η μη τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης 
αποτελεί απλή τελωνειακή παράβαση της παρ. 1 του 
άρθρου 119Α του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας», επιφυλασσομένων και των περί λαθρεμπορίας 
διατάξεων της παρ. 2, του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 9
Μεταβατικές- Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας, η υπό στοι-
χεία Φ.892/434/4-7-2007 (Β΄1237) απόφαση Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών, καταργείται.

2. Οι εταιρείες εμπορίας υγραερίων οι οποίες προμη-
θεύονται υγραέρια από άλλες εταιρείες εμπορίας υγρα-
ερίων (μεταπώληση), υποβάλουν την ετήσια κατάσταση 
παραληπτών υγραερίων της παρ. 5 του άρθρου 2 εντός 
προθεσμίας δύο (02) μηνών μετά τη δημοσίευση της 
απόφασης.

3. Οι επιχειρήσεις κάτοχοι άδειας εμφιάλωσης υγρα-
ερίου καθώς και οι επιχειρήσεις κάτοχοι άδειας διανο-
μής εμφιαλωμένου υγραερίου, οι οποίες βρίσκονται σε 
λειτουργία και παραλαμβάνουν υγραέρια πριν από τη 
δημοσίευση της παρούσας απόφασης, υποβάλουν τα 
στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρ-
θρου 4, δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευση της απόφασης
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4. Οι επιχειρήσεις παραλήπτες /τελικοί καταναλωτές 
χύδην υγραερίων του άρθρου 5 της παρούσας, οι οποίοι 
βρίσκονται σε λειτουργία και παραλαμβάνουν υγραέρια 
πριν από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, υπο-
χρεούνται να υποβάλλουν εντός προθεσμίας τριών (03) 
μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης τα στοιχεία 
της παρ. 1 του άρθρου 5.

5. Τα οριζόμενα στην παρούσα σχετικά με την τήρηση 
του βιβλίου αποθήκης για όλους τους υπόχρεους, εφαρ-
μόζονται εντός ενός (01) μηνός από τη δημοσίευση της 
παρούσας.

6. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 2 τίθενται σε 
ισχύ εντός δύο (02) μηνών από τη δημοσίευση της από-
φασης.
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Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2020

Ο Διοικητής 

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,

*02000401201210012*
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