
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ.    Δ 11/9013/281 
Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένει-

ες των ατόμων που απώλεσαν τη ζωή τους κατά 

τη διάρκεια και εξαιτίας των πλημμυρικών φαι-

νομένων της 9ης Αυγούστου 2020 στην Εύβοια, 

της 19ης Σεπτεμβρίου 2020 στην Καρδίτσα και 

του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020 στη Σάμο. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. των παρ. 3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 

«Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων, σύσταση νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργα-
νισμός Ασφαλισμένων Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ)», σύσταση 
ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία 
Διαχείρισης Ειδικού Κεφαλαίου Τ.Α.Π. - Ο.Τ.Ε. (ΕΔΕΚΤ - 
Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» και άλλες διατάξεις» (Α’ 273).

2. Του άρθρου 80 του ν. 4611/2019 «Ρύθμιση οφειλών 
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολο-
γική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδο-
τικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και 
συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας 
των εργαζομένων και άλλες διατάξεις» (Α’ 73).

3. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/
ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώ-
δικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη- Παράβολα, Οικειο-
θελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων 
ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του 
ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (Α’ 240).

5. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

6. Του άρθρου 90 του Κώδικα 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).

7. Του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» 
(Α’ 168).

8. Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

9. Του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

10. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 21).

11. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1. 11369/25-7-2019 κοι-
νής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμο-
διοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

12. Της υπό στοιχεία Υ70/30-10-2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

Β) 13. Την υπό στοιχεία Δ4/Α/Φ1/οικ. 51352/2873/ 
16-12-2020 απόφαση «Κατανομή Πιστώσεων Τακτι-
κού Προϋπολογισμού Υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: 
ΩΖΜΛ46ΜΤΛΚ-8ΕΤ).

14. Την υπό στοιχεία 2/81998/ΔΠΓΚ/16-12-2020 από-
φαση «Διάθεση των πιστώσεων του κρατικού προϋπο-
λογισμού οικονομικού έτους 2021» (ΑΔΑ: ΩΛΩΒΗ- ΙΙΒ).

15. Την υπ’ αρ. οικ. 11214/560/11-3-2021 Εισηγητι-
κή Έκθεση Δημοσιονομικών Επιπτώσεων της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

16. Τις υπ’ αρ. 1803/253/21-1-2021 (Α.Δ.Α. ΨΓΒΔ46 
ΜΤΛΚ-ΠΑΥ) και 9628/1658/9-3-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΟΥ46 
ΜΤΛΚ-Ι5Θ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης για 
δέσμευση πιστώσεων ύψους ποσού 90.000,00 € και 
40.000,00 € που καταχωρήθηκαν με α.α. 8470 και 20205, 
αντίστοιχα, στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

17. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ύψους 
130.000,00 € η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμέ-
νες πιστώσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων οικονομικού έτους 2021 (Ε.Φ. 1033 - 202 - 
0000000 - ΑΛΕ 2310989899) αποφασίζουμε: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

9 Απριλίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1437

17307
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Άρθρο 1
Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης - Δικαιούχοι

Χορηγείται εφάπαξ οικονομική ενίσχυση, ποσού δέκα 
χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €) στους δικαιούχους, όπως 
ορίζονται ακολούθως:

Δικαιούχος της οικονομικής ενίσχυσης είναι:
(Α) Ο/η σύζυγος θανόντων, κατά τη διάρκεια και εξαι-

τίας:
α)  των πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν τον 

Ν. Εύβοιας την 9η Αυγούστου 2020 και τον Ν. Καρ-
δίτσας την 18η Σεπτεμβρίου 2020 και 

β)  του σεισμού στον Ν. Σάμου την 30η Οκτωβρίου 
2020 ή το πρόσωπο με το οποίο αυτός/αυτή είχε 
συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

(Β) Ο πλησιέστερος συγγενής, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του Κληρονομικού Δικαίου, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει πρόσωπο με το οποίο είχε συναφθεί γάμος ή 
σύμφωνο συμβίωσης.

Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χορηγείται ανεξάρτητα 
από οποιαδήποτε άλλη τακτική ή έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση ή επίδομα που καταβλήθηκε ή καταβάλλε-
ται για τη στήριξη των πληγέντων από την πλημμύρα/
σεισμό.

Η έκτακτη οικονομική βοήθεια δεν εμπίπτει σε καμία 
κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, 
ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου ή 
τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάτα-
ξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, 
συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγ-
γύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν 
συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική 
διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περι-
φέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, 
τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν 
υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή 
οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χα-
ρακτήρα.

Άρθρο 2
Αρμόδιες Υπηρεσίες.

Αρμόδια όργανα για την καταβολή της εφάπαξ οικο-
νομικής ενίσχυσης είναι οι Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες δηλώσεις των δικαιούχων 
υποβάλλονται στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και 
Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια για τη συγκέντρωση 
των Αιτήσεων - Υπεύθυνων δηλώσεων, τις διασταυρώ-
σεις των υποβληθέντων στοιχείων, τη συνεργασία με τις 
αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, την έκδοση αποφάσεων 
εγκρίσεων δαπάνης.

Το ποσό καταβάλλεται στους δικαιούχους από τη 
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την έκδοση 
τακτικού χρηματικού εντάλματος στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων.

Άρθρο 3
Διαδικασία χορήγησης

Α. Υποβολή σχετικής αίτησης - υπεύθυνης δήλωσης 
και των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 3 του παρόντος άρθρου, από τον ενδιαφερόμενο 
ή από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στη 
Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενι-
κής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία 
γνωστοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Πλήρες ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και μητρώ-
νυμο. 

β) Ημερομηνία γέννησης.
γ) Σχέση με τον θανόντα (σύζυγος ή άτομο με το οποίο 

είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή πλησιέστερος συγ-
γενής).

δ) Αριθμό αστυνομικής Ταυτότητας ή αριθμό διαβα-
τηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

ε) Αριθμό φορολογικού μητρώου.
στ) Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
ζ) Στοιχεία λογαριασμού τράπεζας (ΙΒΑΝ) στον οποίο 

είναι κύριοι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι και φωτοαντί-
γραφο αυτού.

η) Απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου για ορισμό 
δικαστικού συμπαραστάτη, σε περίπτωση δικαιούχου 
ατόμου που τελεί υπό καθεστώς δικαστικής συμπαρά-
στασης.

θ) Απόφαση αρμοδίου δικαστικού οργάνου, στην 
οποία να ορίζεται ο έχων την επιτροπεία - επιμέλεια, σε 
περίπτωση δικαιούχου ανήλικου που τελεί υπό καθε-
στώς επιτροπείας - επιμέλειας.

2. Στις περιπτώσεις η και θ της παραγράφου 1, η αίτη-
ση - υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από το δικαστικό 
συμπαραστάτη, ή το φυσικό πρόσωπο που έχει με δικα-
στική απόφαση την επιτροπεία - επιμέλεια των ανήλικων, 
αντίστοιχα.

3. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακό-
λουθα: 

Α. Προσκομίζονται από τον αιτούντα:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
β) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών από την υπη-

ρεσία του Δήμου στο Δημοτολόγιο του οποίου είναι εγ-
γεγραμμένα όλα τα μέλη της οικογένειας με κανονική 
εγγραφή.

γ) Δικαστική απόφαση ανάθεσης επιμέλειας του Επι-
τρόπου ή του ασκούντος την επιμέλεια, σε περιπτώσεις 
ανήλικων δικαιούχων.

δ) Δικαστική απόφαση ορισμού Δικαστικού Συμπα-
ραστάτη, σε περιπτώσεις ατόμων που τελούν υπό κα-
θεστώς δικαστικής συμπαράστασης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του/των δικαιούχων ότι δεν έχει/
ουν λάβει από άλλη πηγή την παροχή για την ίδια αιτία 
που προβλέπεται από το άρθρο 18 του ν. 2768/1999.

Β. Αναζητούνται αυτεπάγγελτα:
α) Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή (αστυνομία 

ή πυροσβεστική υπηρεσία) που να βεβαιώνει την ύπαρ-
ξη του συγκεκριμένου κάθε φορά φυσικού φαινομένου 
στην εκάστοτε πληγείσα περιοχή.
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β) Βεβαίωση από αρμόδια δημόσια αρχή που να βεβαι-
ώνει ότι ο θάνατος του προσώπου για το οποίο ζητείται 
η καταβολή της εν λόγω έκτακτης οικονομικής βοήθειας 
στους δικαιούχους, επήλθε εξαιτίας του συγκεκριμένου 
κάθε φορά φυσικού φαινομένου που έλαβε χώρα, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σαφώς στη ληξιαρχική 
πράξη θανάτου η αιτία θανάτου.

4. Η αντικατάσταση των δικαιολογητικών από υπεύθυ-
νη δήλωση είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση δικαιολο-
γητικών, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν για 
αντικειμενικό και μόνο λόγο (π.χ. καταστροφή αρχείων 
δήμου).

5. Κατ’ εξαίρεση, εάν δεν καθίσταται δυνατή η αυτε-
πάγγελτη διασταύρωση στοιχείων, η αρμόδια Διεύθυνση 
Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί τους δικαι-
ούχους να αποστείλουν με κάθε πρόσφορο μέσο τα δι-
καιολογητικά που πιστοποιούν τα στοιχεία.

6. Η αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και 
Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων δύναται να αναζητά οποτεδήποτε τα πρωτό-
τυπα δικαιολογητικά που αντικαθίστανται με υπεύθυνη 
δήλωση κατά τα ανωτέρω.

7. Στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
τηρείται ηλεκτρονικό ή και φυσικό αρχείο των αιτήσεων 
και των δικαιολογητικών που τις συνοδεύουν.

Άρθρο 4
Διαδικασία ελέγχου

1. Η καταβολή γίνεται με βάση τα δηλωθέντα από τον 
δικαιούχο στοιχεία, τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις 
ως προς αυτά, καθώς και τα δικαιολογητικά όπου αυτά 
απαιτούνται.

2. Εάν από τις διασταυρώσεις, ή από τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα στοιχεία, 
εκδίδεται εγκριτική πράξη από τη Διεύθυνση Προστα-
σίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων.

3. Εάν από τις διασταυρώσεις, ή από τον έλεγχο των δι-
καιολογητικών προκύψει αναντιστοιχία με τα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκδίδεται απορριπτική πράξη από τη Διεύθυν-
ση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 5
Διαδικασία καταβολής εφάπαξ 
οικονομικής ενίσχυσης

1. Η πληρωμή πραγματοποιείται με την έκδοση τα-
κτικού χρηματικού εντάλματος, με πίστωση τραπεζικού 
λογαριασμού επιλογής του δικαιούχου.

2. Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιού-
χων, το ποσό της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης μοι-
ράζεται εξίσου μεταξύ των δικαιούχων.

Τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων εκδίδεται το τα-
κτικό χρηματικό ένταλμα είναι:

α. Αντίγραφο της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
για δέσμευση της πίστωσης του αρμόδιου για την ανά-
ληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.

β. Τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 3.
γ. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη 

από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται 
τουλάχιστον: i) ο λογαριασμός οικονομικής ταξινόμη-
σης, ii) ο φορέας του οποίου επιβαρύνεται ο προϋπο-
λογισμός, iii) το οικονομικό έτος, ο προϋπολογισμός τον 
οποίο βαρύνει η δαπάνη, iv) τα στοιχεία του δικαιούχου 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, 
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ), αριθμό τραπε-
ζικού λογαριασμού σε μορφή ΙΒΑΝ, v) το δικαιούμενο 
ποσό και vi) η αρμόδια Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Απριλίου 2021

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός Εργασίας
Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΔΟΜΝΑ - ΜΑΡΙΑ 

ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ   
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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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