
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 33862 
Διαδικασία χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης πο-

λιτών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 57 του 

ν. 4472/2017 (74 Α΄) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσί-
ου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα 
εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθ-
μίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθ-
μίσεις, ΜΠΔΣ 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (143 Α΄) «Αρχές δη-
μοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της οδηγίας 2011/58/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (87 Α΄) «Νέα αρχι-
τεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης 
διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) 
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 1 και της παρ. 4 
του άρθρου 1 του ν. δ. 57/1973 (149 Α΄) «Περί λήψεως 
μέτρων Κοινωνικής Προστασίας οικονομικώς αδυνάτων 
και καταργήσεως των διεπουσών του θεσμού της απο-
ρίας διατάξεων», όπως ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (75 Α΄).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.  4315/2014 

(269 Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 271 του 
ν. 4555/2018 (133 Α΄).

8. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 (180 Α΄) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εσωτερικών».

9. Τις διατάξεις του π.δ. 142/2017 (181 Α΄) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών».

10. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 (160 Α΄) «Διορισμός 
Υπουργός, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

11. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (145 Α΄) «Ανάληψη 
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

12. Την Υ29/09.10.2015 (2168 Β΄) απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

13. Την 5808/02-03-2018 (772 Β΄) απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

14. Την Π2/οικ. 2673/2001 (1185 Β΄) απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, όπως 
ισχύει.

15. Την από 21/3/2019 εισήγηση του Γενικού Διευθυ-
ντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξι-
ακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών.

16. Με την παρούσα απόφαση προκαλείται δαπάνη, 
το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογισθεί γιατί δεν 
είναι δυνατή η πρόβλεψη του μεγέθους και της έκτασης 
των αναγκών που τυχόν θα προκύψουν, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών 
αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση 
ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών

1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων 
βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600,00€) στο 
κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί 
από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι 
δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προ-
σώπου (βλ. Παράρτημα).

β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) 
τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση 
της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης 
κατοικίας).

2. Εγκρίνεται επιπλέον της παρ.1 του παρόντος άρ-
θρου, η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού εξακοσίων 
ευρώ (600,00€) στις παρακάτω κατηγορίες πληγέντων 
από φυσικές καταστροφές:

α) Πολύτεκνοι, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαι-
ολογητικών της παρ.1 του παρόντος άρθρου: 

-Πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του οι-
κείου Δήμου.

β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επί-
δομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουρ-
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιο-
λογητικών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου: 

βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος ανα-
πηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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ββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από 
τον ΟΠΕΚΑ.

Άρθρο 2
Χορήγηση επιδόματος για την αντιμετώπιση 
απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την 
αντικατάσταση οικοσκευής

1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυ-
σης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων 
ευρώ (6.000,00 €) κατ΄ανώτατο όριο, στους πληγέντες 
φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών 
επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που 
επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους 
μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προ-
σώπου (βλ. Παράρτημα).

β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) 
τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση 
της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης 
κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλο-
ξενούμενων μελών του δικαιούχου).

γ) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακι-
νήτων (Έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλω-
ση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, 
σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.

δ) Βεβαίωσης Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στις περι-
πτώσεις πυρκαγιάς.

2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής 
ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοί-
κησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ 
αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν 
οι υπόλοιποι.

3. Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης για κάθε δικαι-
ούχο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του Πα-
ραρτήματος της παρούσας απόφασης από την Επιτροπή 
του άρθρου 4 της παρούσης, η οποία συμπληρώνει το 
έντυπο «ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ» και το υποβάλλει στην αρμόδια Διεύ-
θυνση του οικείου Δήμου.

Άρθρο 3
Χορήγηση επιδόματος στα άτομα που 
υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη 
με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω

1. Εγκρίνεται η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος ποσού 
τεσσάρων χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (4.500,00€) 
στα άτομα που, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας φυσι-
κών καταστροφών υπέστησαν μόνιμη σωματική βλάβη, 
με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μετά την υποβολή 
των κάτωθι δικαιολογητικών:

α) Αίτησης του ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτημένου 
προσώπου. 

β) Γνωμάτευσης - Βεβαίωσης Διευθυντή Κλινικής Νο-
σοκομείου Ε.Σ.Υ., στην οποία αναφέρεται ότι ο αιτών 
ή η αιτούσα υπέστη μόνιμη σωματική βλάβη, η οποία 
προκλήθηκε εξαιτίας φυσικής καταστροφής.

γ) Γνωμάτευσης ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας) σε ισχύ, για το είδος της πάθησης, το ποσοστό 
αναπηρίας και τη διάρκειά της.

2. Αρμόδιοι για τη συγκέντρωση και την αξιολόγηση 
των προαναφερόμενων δικαιολογητικών είναι τα Τμή-
ματα ή οι Δ/νσεις Κοινωνικής Πρόνοιας ή Κοινωνικής 
Προστασίας ή Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δήμων.

Άρθρο 4
Συγκρότηση Επιτροπής και αρμοδιότητες

1. Σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση Δημάρχου 
τριμελής Επιτροπή, η οποία έχει ως αρμοδιότητα την 
εξέταση των αιτημάτων για την ένταξη ή μη των οικο-
γενειών ή των μεμονωμένων ατόμων στο πρόγραμμα 
ενίσχυσης τόσο όσον αφορά στη χορήγηση του επιδό-
ματος πρώτων βιοτικών αναγκών, όσο και στη χορήγηση 
του επιδόματος για την αντιμετώπιση απλών επισκευα-
στικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής 
τους και αποτελείται από: 

α) Ένα στέλεχος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.
β) Έναν μηχανικό, στέλεχος της Τεχνικής Υπηρεσίας 

του Δήμου.
γ) Ένα στέλεχος του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Κοι-

νωνικής Πρόνοιας ή Κοινωνικής Προστασίας ή Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης του Δήμου.

2. Η εν λόγω Επιτροπή διενεργεί αυτοψία στις δηλω-
μένες στην αίτηση δικαιούχων ως πληγείσες κύριες κα-
τοικίες, προκειμένου: 

α) Να ελέγξει ότι η κύρια κατοικία που έχει δηλωθεί 
είναι πληγείσα, στην περίπτωση του επιδόματος πρώτων 
βιοτικών αναγκών.

β) Να ορίσει το βαθμό ζημίας της κύριας κατοικίας, 
στην περίπτωση του επιδόματος απλών επισκευαστικών 
εργασιών ή/και οικοσκευής.

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει το ύψος της του επιδό-
ματος του άρθρου 2 της παρούσης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο Παράρτημα αυτής.

4. Η τελική αναγνώριση των δικαιούχων των επιδομά-
των της παρούσας γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, 
σύμφωνα με την εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής.

Άρθρο 5
Διαδικασία Υλοποίησης - Έλεγχος

1. Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, υποχρεούνται να υποβάλ-
λουν την αίτηση στον οικείο Δήμο σε χρονικό διάστημα 
ενός (1) μήνα, από την ημερομηνία εκδήλωσης της φυ-
σικής καταστροφής.

2. Οι Δήμοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στη Διεύ-
θυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής/Τμήμα 
Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών το προβλεπόμενο, από την παρ. 1Α 
του άρθρου 2 της 5808/02-03-2018 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 772 Β΄), αίτημα επιχορήγησης και εντός 
του προβλεπόμενου από την ως άνω διάταξη χρονικού 
διαστήματος.

3. Η Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτι-
κής του Υπουργείου Εσωτερικών δύναται να διενεργεί 
δειγματοληπτικούς ελέγχους, κατόπιν αναζήτησης και 
παραλαβής των δικαιολογητικών των δικαιούχων από 
τους Δήμους.

4. Η σχετική δαπάνη που θα προκληθεί κατά περίπτω-
ση από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, θα βαρύ-
νει τους οικείους προϋπολογισμούς των Δήμων, οι οποίοι 
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θα ενισχύονται από πιστώσεις που εγγράφονται για τον 
σκοπό αυτό, στον προϋπολογισμού εξόδων του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών, Ειδικός Φορέας 1007-201-0000000, 
ΑΛΕ 2310401006. 

Άρθρο 6
1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.
2. Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η 

Π2/οικ. 2673/2001 (1185 Β΄) απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
1. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΛΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙ-
ΩΝ Η/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ

Για τον υπολογισμό της ενίσχυσης των απλών επισκευ-
αστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής 
των πληγέντων, λαμβάνονται κατά προτεραιότητα:

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με τον αριθμό 
των μελών τους.

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού ή των μεμονωμένων ατό-
μων, ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν.

• Οι ανάγκες του νοικοκυριού, ανάλογα με το μέγεθος 
της κατοικίας.

Με βάση τις προτεραιότητες αυτές διαμορφώνονται τα 
παρακάτω κριτήρια καθορισμού του ύψους της εν λόγω 
ενίσχυσης, που θα κλιμακώνεται μέχρι το ποσό των έξι 
χιλιάδων ευρώ (6.000 €).

Διευκρινίζεται ότι, τα κριτήρια του βαθμού ζημιών και 
μεγέθους κατοικίας όπως αναλύονται παρακάτω, χρησι-
μοποιούνται σαν δείκτες για τη συγκριτική αξιολόγηση 
των πληγέντων και την κλιμάκωση της ενίσχυσης με αντι-
κειμενικά κριτήρια και όχι για τον υπολογισμό κτιριακών 
ή άλλων ζημιών, δεδομένου ότι η ενίσχυση αυτή όπως 
προαναφέρθηκε, είναι καθαρά και μόνο κοινωνικού 
χαρακτήρα στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προ-
στασίας νοικοκυριών που περιέρχονται σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικής καταστροφής.

2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 «Αριθμός μελών νοικοκυριού»
Ο αριθμός των μελών του νοικοκυριού καθορίζεται 

από την Επιτροπή, με βάση τα υποβαλλόμενα δικαιολο-
γητικά του άρθρου 2. Στον αριθμό των μελών του νοι-
κοκυριού δεν συνυπολογίζεται η εποχική ή περιοδική 
συνοίκηση.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 «Βαθμός ζημιών»
Η εκτίμηση του βαθμού των ζημιών προκύπτει από 

συγκριτική αξιολόγηση των κατοικιών που επλήγησαν 

χωρίς εξειδικεύση λεπτομερών τεχνικών αναλύσεων, και 
αντιστοιχεί σε μια από τις τρεις παρακάτω κατηγορίες:

2.1 «Κατηγορία Α»: Μικρών ζημιών. Κατοικία και εξο-
πλισμός με σχετικά μικρές ζημιές που είναι δυνατό να 
αποκατασταθούν άμεσα.

2.2 «Κατηγορία Β»: Μέτριων ζημιών. Κατοικία και εξο-
πλισμός με σχετικά μεγάλες ζημιές που απαιτούν αυξη-
μένη δαπάνη και χρόνο αποκατάστασης.

2.3 «Κατηγορία Γ»: Μεγάλων ζημιών. Κατάρρευση 
κατοικίας ή ζημιές που η αποκατάστασή τους κρίνεται 
σχεδόν ασύμφορη.

 Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:
- Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δε συ-

μπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί 
χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι, λεβη-
τοστάσια κ.λπ.).

- Στο σύνολο της οικοσκευής (εξοπλισμός κουζίνας, 
χώρων υγιεινής, επίπλωση, ιματισμός κ.λπ.). Επισημαίνε-
ται ότι η ενίσχυση του Υπουργείου Εσωτερικών αφορά 
αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας 
κατοικίας και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. εξοχικές κα-
τοικίες, καταστήματα, βιοτεχνίες, θερμοκήπια κ.λπ.).

Σε περίπτωση που η κατοικία είναι μισθωμένη ή πα-
ραχωρημένη, το ποσοστό αποζημίωσης θα αντιστοιχεί 
στο 25% για τον ιδιοκτήτη και στο 75% για το μισθωτή 
ή παραχωρησιούχο.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ 3 «Μέγεθος κατοικίας»
Ανάλογα με το εμβαδόν της κατοικίας, διακρίνονται 

τρεις κατηγορίες:
3.1 Κατηγορία Μ.1: με εμβαδόν μικρότερο των 50m2 
3.2 Κατηγορία Μ.2: με εμβαδόν 50 έως 80m2

3.3 Κατηγορία Μ.3: με εμβαδόν μεγαλύτερο των 80m2

Βάσει των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του άρ-
θρου 2, προσδιορίζεται το εμβαδόν της κύριας κατοικίας.

3. ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΣ-
ΧΥΣΗΣ

Τα ποσά ενίσχυσης που αναφέρονται στους πίνακες 
(II), (III) και (IV.) προέκυψαν από τα βαθμολογημένα κρι-
τήρια των πινάκων (I.1), (I.2) και (I.3) και είναι αποτέλεσμα 
του γινόμενου των αντίστοιχων για κάθε περίπτωση τρι-
ών (3) συντελεστών επί του μέγιστου ποσού ενίσχυσης 
των 6.000 ευρώ.

Για παράδειγμα: Ένα νοικοκυριό με 5 συνολικά μέλη 
(συντελεστής 0,9) με βαθμό ζημιών (Γ) (συντελεστής 1) 
και με εμβαδόν μεγαλύτερο των 80m2 (μέγεθος κατοικί-
ας Κ3: συντελεστής 1) θα αποζημιωθεί με το ποσό: 0,9 x 
1 x 1 x 6.000 (μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης) =5.400 ευρώ.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Οικονομικών
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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