
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/18389/316 
Προκήρυξη της Δράσης «Αντικατάσταση συστη-

μάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερί-

ου στον Δήμο Φλώρινας» που θα υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση 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).

2. 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).

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

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

5. Τον ν. 4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτι-
κών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 234) 
και ειδικότερα το άρθρο 28 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει με το άρθρο 45 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142).

6. Τον ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο 
και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.06.2012) 
στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 
(Α΄ 297) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 265).

7. Toν ν. 4914/2022 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμο-
γή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματι-
κή Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας 
“Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Α.Ε.” και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 61).

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης και την κατάργηση του υπ’ αρ. 1080/2006 Κανονι-
σμού του Συμβουλίου.

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 
2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό 
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού 
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, 
το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας 
και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1083/2006».

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 της Επιτροπής της 
18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας 
(De Minimis).

11. Το π.δ. 420/1987 «Για εγκατάσταση δικτύων αερίων 
καυσίμων σε νέες οικοδομές» (Α΄ 187).

12. Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δο-
μημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167).

13. Τον ν. 4936/2022 «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - Με-
τάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, επείγουσες διατάξεις για την 
αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και την προστασία 
του περιβάλλοντος» (Α΄ 105).

14. Την υπ’ αρ. C(2014) 10162/18.12.2014 απόφα-
ση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-
2020.

15. Την υπ’ αρ. C(2017) 8472 final/6.12.2017 Εκτελε-
στική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με την τροπο-
ποίηση της εκτελεστικής απόφασης C(2014) 10162 για 
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την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικό-
τητα και Καινοτομία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύ-
σεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» στην Ελλά-
δα (CCI 2014GR16M2OP001), όπως τροποποιήθηκε 
με την απόφαση της Επιτροπής υπ’ αρ. C(2018) 8855 
final/12.12.2018.

16. Την υπό στοιχεία 88238/ΕΥΘΥ 811/2016 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρι-
σμού, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας «Σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Τομέα Ενέργειας» και αντικατάσταση των υπό στοι-
χεία Δ13/Φ7.11/18797/29.7.2008 (Β’1540) και Δ13/
Φ7.11/18801/29.07.2008 (Β’1577) Κοινών Υπουργικών 
Αποφάσεων, όπως ισχύουν» (Β’2733).

17. Την υπό στοιχεία 137675/EΥΘΥ1016/19.12.2018 
απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανά-
πτυξης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 110427/
EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β’ 3521) υπουργικής απόφα-
σης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της 
υπό στοιχεία 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (Β’ 1822) 
υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμό-
τητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 
2020  - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων 
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 
από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδι-
κασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης 
πράξεων”» (Β’ 5968).

18. Την υπό στοιχεία 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημο-
σιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών 
από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλο-
ποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 22 
του ν. 4314/2014» (Β΄ 2784).

19. Την υπ’ αρ. 5807/03.11.2021 Πρόσκληση της Ειδι-
κής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» προς την Επιτελική 
Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Τομέα Ενέργειας (Κωδικός Πρόσκλησης 155) (ΑΔΑ: 
ΨΤΤΨ46ΜΤΛΡ-ΘΥ9).

20. 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).

21. Την υπ’ αρ. 1318/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής 
Φυσικού Αερίου στην εταιρεία “ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και 
τον δ.τ. “ΔΕΔΑ”» (Β’ 5905).

22. Την υπ’ αρ. 1319/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας «Για τη χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δι-
κτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία “ΔΗΜΟ-

ΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΔΕΔΑ”» (Β’ 5903) .

23. Τον ν. 2364/1995 «Σύσταση του σώματος Ενερ-
γειακού Ελέγχου και σχεδιασμού. Εισαγωγή, μεταφορά, 
εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 252).

24. Την υπό στοιχεία Δ3/Α΄/οικ.6598/20.03.2012 από-
φαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών 
Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας 
έως και 500mbar» (Β’ 976).

25. Την υπ’ αρ.  οικ.: 189533/2011  υπουργική απόφα-
ση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των 
σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 
νερού» (Β΄ 2654).

26. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/30.06.2017 
(Β’ 2367) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την Έγκριση 
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων.

27. Την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/οικ. 182365/17.11.2017 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
«Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για 
την Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων» (Β’ 4003).

28. Την υπ’ αρ. 589/2016 απόφαση της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας (Β’ 487/2017) σχετικά με την Έγκριση 
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011, 
όπως αναθεωρήθηκε και ισχύει.

29. Την υπό στοιχεία Εισερχ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/13588/ 
232/08.02.2023 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας 
Κρατικών Ενισχύσεων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

30. Την υπό στοιχεία  Εισερχ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/16061/274/ 
14.02.2023 γνωμοδότηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δια-
χείρισης του ΕΠΑΝΕΚ, του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων.

31. Τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε-
ξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 137).

32. Την υπ’ αρ. 754/14.02.2022. (ΑΔΑ: ΩΤΧΠ46ΜΤΛΡ-
2ΜΒ) απόφαση για την ένταξη της πράξης «Αντικατάστα-
ση συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αε-
ρίου στην πόλη της Φλώρινας» με κωδικό ΟΠΣ 5154702 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης του σημείου 19 του σκεπτικού.

33. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού-
σας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη στον κρατικό 
προϋπολογισμό, πέραν αυτής που προβλέπεται στο 
πλαίσιο της απόφασης του σημείου 32 του σκεπτικού, 
αποφασίζουμε:
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Την προκήρυξη της δράσης με τίτλο «Αντικατάσταση 
συστημάτων θέρμανσης με συστήματα φυσικού αερίου 
στον Δήμο Φλώρινας», σύμφωνα με τις κάτωθι διαδικα-
σίες και όρους.

Άρθρο 1
Αντικείμενο της Δράσης/Δικαιούχος

Η παρούσα δράση αφορά στην επιχορήγηση του κό-
στους της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου 
κατοικιών, που βρίσκονται στον Δήμο Φλώρινας και 
έχουν δυνατότητα σύνδεσης με το υπό κατασκευήν δί-
κτυο φυσικού αερίου στην περιοχή.

Ειδικότερα, αφορά στην επιχορήγηση του κόστους της 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες 
εφόσον πραγματοποιείται αντικατάσταση των υφιστάμε-
νων συστημάτων θέρμανσης, τα οποία χρησιμοποιούν 
ως καύσιμο πετρέλαιο ή άλλα στερεά καύσιμα.

Δικαιούχος της δράσης, κατά την έννοια του ν. 4314/ 
2014, είναι η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας.

Άρθρο 2
Στόχος της Δράσης

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της ποιότητας 
του αέρα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της χειμερινής πε-
ριόδου, μέσω της αντικατάστασης του πετρελαίου θέρ-
μανσης και άλλων στερεών καυσίμων με φυσικό αέριο 
σε οικιακά συστήματα θέρμανσης και η εξοικονόμηση 
πρωτογενούς ενέργειας μέσω της βελτίωσης της ενεργει-
ακής απόδοσης των συστημάτων θέρμανσης, η αύξηση 
της διείσδυσης του φυσικού αερίου σε αστικές περιοχές 
και η απεξάρτηση από στερεά ορυκτά καύσιμα. Μέσω 
της δράσης θα ενισχυθούν κατοικίες που βρίσκονται 
στον Δήμο Φλώρινας, των οποίων οι ιδιοκτήτες πληρούν 
τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 3.

Άρθρο 3
Ορισμοί - Κατηγορίες Ωφελουμένων-
Επιλέξιμες κατοικίες

3.1 Ορισμοί
Για τις ανάγκες της δράσης ισχύουν οι ακόλουθοι ορι-

σμοί:
1. Μονοκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει 

μία ιδιοκτησία, που διατάσσεται σε μία ή περισσότερες 
στάθμες, με κύρια χρήση κατοικίας. Στον ορισμό της μο-
νοκατοικίας εμπίπτουν και οι περιπτώσεις κτηρίων μι-
κτής χρήσης με χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη 
του ισόγειου/ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη 
πρόσβαση (π.χ. καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο 
από το δρόμο).

2. Πολυκατοικία: Το ενιαίο κτήριο που περιλαμβάνει 
περισσότερες από μία κτηριακές μονάδες - ιδιοκτησίες 
με κύρια χρήση κατοικίας, σε οριζόντια ή/και κατακό-
ρυφη διάταξη.

Στον ορισμό της πολυκατοικίας εμπίπτουν και οι πε-
ριπτώσεις κτηρίων κατοικίας δύο και πλέον ορόφων με 
χρήσεις άλλες από κατοικία στη στάθμη του ισόγειου/
ημιυπόγειου/ημιώροφου με ανεξάρτητη πρόσβαση (π.χ. 
καταστήματα, εργαστήρια κ.ά. με είσοδο από το δρόμο).

3. Διαμέρισμα: κτηριακή μονάδα - ιδιοκτησία εντός 
κτηρίου με χρήση πολυκατοικίας.

4. Εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου: το σύνο-
λο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, φρεατίων, 
δομικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτημάτων 
από και μετά το σημείο παράδοσης - παραλαβής μέχρι 
την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων.

5. Ωφελούμενοι της δράσης: Τα φυσικά πρόσωπα που 
συμμετέχουν στη δράση.

6. Ανάδοχος: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (π.χ. 
εγκαταστάτης ή/και προμηθευτής) που προμηθεύει 
εξοπλισμό ή/και υλικά, ή/και παρέχει υπηρεσίες στο 
πλαίσιο της κατασκευής της εσωτερικής εγκατάστασης 
φυσικού αερίου καθώς και της επιθεώρησης του προς 
αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης και εκδίδει τα 
παραστατικά της παρ. 7 του άρθρου 8, τα οποία υποβάλ-
λονται στον φορέα πιστοποίησης βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 8.

7. Επιβλέπων Μηχανικός: κάθε φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο το οποίο κατέχει την οριζόμενη από το νόμο άδεια 
για την επίβλεψη έργων εγκαταστάσεων φυσικού αερί-
ου, επιβλέπει την κατασκευή της εγκατάστασης, είναι 
υπεύθυνος για τη συμμόρφωση της εγκατάστασης με τις 
διατάξεις του Κανονισμού και συμπληρώνει το Έντυπο 
καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερί-
ου - Ολοκλήρωσης Έργου της παρ. 8.6.1 του άρθρου 8.

3.2 Κατηγορίες Ωφελουμένων
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν μόνο φυσικά 

πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις (Ωφελούμενοι της δράσης):

α) έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επι-
καρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, και στις ειδικές περιπτώ-
σεις που η κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή ενοικιάζεται, 
δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και 
ο επικαρπωτής (όχι ο ψιλός κύριος).

Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων δικαιούχων 
εμπράγματων δικαιωμάτων (συγκυριότητα/επικαρπία) 
σε επιλέξιμη κατοικία, η αίτηση υποβάλλεται από έναν εκ 
των δικαιούχων που έχει δικαίωμα συμμετοχής σύμφω-
να με τα ανωτέρω, μετά από συναίνεση των υπολοίπων 
(εξασφάλιση συναίνεσης με την Υπεύθυνη Δήλωση του 
Παραρτήματος Ι).

β) δεν έχουν συνάψει (τα ίδια ή οι συγκύριοι) σύμβα-
ση σύνδεσης με την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. ΔΕΔΑ 
A.E.) μέχρι την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δα-
πανών όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της παρούσας (δηλ. 
δεν έχουν σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης φυσικού αερίου 
την προηγούμενη ημέρα) και ειδικά στην περίπτωση 
ενοικιαζόμενης/δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας,

γ) το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασί-
ας που έχει λάβει στο παρελθόν ο έχων το δικαίωμα της 
επικαρπίας της κατοικίας (πλήρης κύριος, επικαρπωτής), 
συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δρά-
ση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα 
σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) 
προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο 
χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της παρούσας 
ενίσχυσης.
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3.3 Επιλέξιμες κατοικίες
Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη στη 

δράση, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Είναι μονοκατοικία, πολυκατοικία, ή μεμονωμένο 

διαμέρισμα.
- Βρίσκεται στον Δήμο Φλώρινας και δύναται να συνδε-

θεί και να τροφοδοτηθεί από την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. 
ΔΕΔΑ A.E.).

- Υφίσταται νόμιμα, ήτοι φέρει σχετική οικοδομική 
άδεια ή/και άλλο αντίστοιχο/πρόσθετο νομιμοποιητικό 
έγγραφο.

Διαθέτει σύστημα θέρμανσης κλειστής εστίας εν λει-
τουργία ή θερμαίνεται από κεντρικό σύστημα θέρμαν-
σης εν λειτουργία, με καύσιμο πετρέλαιο θέρμανσης ή 
άλλο στερεό καύσιμο και η αντικατάσταση του συγκε-
κριμένου συστήματος θέρμανσης δεν έχει ενταχθεί ή 
υποβληθεί για ένταξη σε άλλο πρόγραμμα που χρηματο-
δοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους ή σε τυχόν 
προγράμματα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων 
θέρμανσης φυσικού αερίου της κατόχου άδειας διανο-
μής φυσικού αερίου «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» (δ.τ. «ΔΕΔΑ 
A.E.»). Για να είναι επιλέξιμη η αλλαγή κεντρικού συστή-
ματος θέρμανσης σε πολυκατοικία θα πρέπει τουλάχι-
στον το 50% του πλήθους των ιδιοκτησιών με χρήση 
κατοικίας να είναι επιλέξιμες.

Άρθρο 4
Προϋπολογισμός της Δράσης (Δημόσια Δαπάνη)

Ο προϋπολογισμός της Δράσης σε ό,τι αφορά τη Δη-
μόσια Δαπάνη για την επιχορήγηση της αντικατάστασης 
των συστημάτων θέρμανσης ανέρχεται στο ποσό των 
19.600.000 €.

H δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή, στο πλαί-
σιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 2014 - 2020».

Άρθρο 5 
Προθεσμίες Υλοποίησης της Δράσης -
Έναρξη επιλεξιμότητας

5.1 Έναρξη επιλεξιμότητας
Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορί-

ζεται η 01.01.2023.
5.2 Υποβολή αίτησης επιχορήγησης
Η αίτηση επιχορήγησης υποβάλλεται από τους υπο-

ψηφίους δυνητικούς ωφελούμενους έως την 31.07.2023, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 8 της παρού-
σας Προκήρυξης.

Σημειώνονται τα εξής:
- Μετά τη λήξη της ανωτέρω καταληκτικής ημερο-

μηνίας δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης 
επιχορήγησης.

- Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης 
επιχορήγησης μπορεί να συντμηθεί, στην περίπτωση 

που οι διαθέσιμοι πόροι καλυφθούν πριν την ως άνω 
αναφερόμενη ημερομηνία.

5.3 Διάρκεια υλοποίησης της Δράσης
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίη-

ση της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και 
την καταβολή της επιχορήγησης, βάσει της παρ. 6 του 
άρθρου 8, δύναται να υποβληθούν στο φορέα πιστο-
ποίησης, το αργότερο έως την 30.09.2023. Η υποβολή 
δικαιολογητικών για την πιστοποίηση της εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου και την καταβολή της 
επιχορήγησης μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θεμε-
λιώνει δικαίωμα καταβολής οποιαδήποτε μορφής επι-
χορήγησης από την παρούσα Προκήρυξη.

Άρθρο 6
Επιλέξιμες Δαπάνες

Στο πλαίσιο της παρούσας Προκήρυξης, οι δαπάνες 
θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

- εμπίπτουν στις κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών 
που παρουσιάζονται στη συνέχεια,

- είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού 
αντικειμένου,

- πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής 
περιόδου,

- είναι νόμιμες και κανονικές,
- διενεργούνται με βάση την αρχή της χρηστής δη-

μοσιονομικής διαχείρισης, ήτοι σύμφωνα με τις αρχές 
της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της απο-
δοτικότητας,

- τεκμηριώνονται από τα απαραίτητα δικαιολογητι-
κά και παραστατικά, όπως αυτά προβλέπονται από την 
ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιού-
νται κατάλληλα.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της παρούσας Προ-
κήρυξης είναι οι εξής:

1. Εκπόνηση μελέτης και επίβλεψης κατασκευής εσω-
τερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου.

2. Έκθεση Επιθεώρησης υφιστάμενου συστήματος 
θέρμανσης και έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης υφι-
στάμενου συστήματος θέρμανσης. Για τις περιπτώσεις 
για τις οποίες δεν ενδείκνυται η έκδοση Έκθεσης Επιθε-
ώρησης σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 8.2.1 
κατωτέρω, προσκομίζεται και αποζημιώνεται συνοπτική 
Τεχνική Έκθεση ενεργειακού επιθεωρητή.

3. Εργασίες για την έναυση του καυστήρα φυσικού 
αερίου και την έκδοση φύλλου ανάλυσης καύσης.

4. Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων, καμινάδας, 
εργασίες λεβητοστασίου, κ.λπ.

5. Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροβανών, ανι-
χνευτών και υλικών σχετικών με τον αερισμό και την 
απαγωγή καυσαερίων (π.χ. ειδικών θυρίδων με γρίλιες 
ή με αεραγωγούς).

6. Προμήθεια υλικών σωληνώσεων φυσικού αερίου 
και καμινάδα.

7. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Καυστή-
ρα - Λέβητα.

8. Εργασίες και υλικά υδραυλικής σύνδεσης συμπερι-
λαμβανομένης της μετατροπής των υδραυλικών δικτύων 
του διαμερίσματος στις αυτόνομες θερμάνσεις.
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Υπογραμμίζεται ότι
- O ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη.
- Στις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχωρούμενες 

κατοικίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 
1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσο-
νος σημασίας (de minimis), όπου καθορίζονται τα όρια 
σώρευσης (200.000 €). Απαιτείται από τον ωφελούμενο 
(πλήρη κύριο, επικαρπωτή) δήλωση συμμόρφωσης με 
τον κανονισμό de minimis, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει 
καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των λοι-
πών συνιδιοκτητών.

- Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 5 δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 35% του συνολικού επιλέξιμου προϋπο-
λογισμού. Εφόσον το υπερβαίνει, η επιπλέον δαπάνη θα 
καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.

- Το άθροισμα των δαπανών 1 έως και 3 δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το ποσό των 500 €. Εφόσον το υπερβαίνει, 
η επιπλέον δαπάνη θα καλύπτεται με ίδια συμμετοχή.

- Δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη η αντικατάσταση μόνο 
του καυστήρα ή μόνο του λέβητα. Επιλέξιμη δαπάνη 
είναι η αντικατάσταση του υφιστάμενου συστήματος 
με νέο σύστημα καυστήρα - λέβητα με ενεργειακά χα-
ρακτηριστικά που ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις 
του ΚΕΝΑΚ, όπως ιδιαίτερα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 
7 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2017.

- Δεν είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση από την πα-
ρούσα Προκήρυξη οι τερματικές μονάδες απόδοσης 
θερμότητας (σώματα καλοριφέρ), καθώς και κάθε άλλη 
παρέμβαση στο χώρο του λεβητοστασίου/εγκατάστα-
σης του συστήματος φυσικού αερίου, πλην των ανωτέρω 
αναφερόμενων επιλέξιμων δαπανών.

- Τέλος, τονίζεται ότι δεν θα πρέπει να έχει ολοκλη-
ρωθεί το σύνολο του φυσικού αντικειμένου του έργου 
πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στη δράση.

Άρθρο 7
Ανώτατα όρια Επιχορήγησης

Κάθε εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου σε κα-
τοικίες, προς αντικατάσταση υφισταμένου συστήματος 
θέρμανσης (κεντρικό ή ατομικό σύστημα) επιχορηγείται 
σύμφωνα με τα ακόλουθα ανώτατα όρια ανά κατηγορία 
εγκατεστημένης ισχύος λέβητα που αφορά την λειτουρ-
γία της θέρμανσης (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για 
τις δαπάνες του άρθρου 6 και τον συνολικό επιλέξιμο 
προϋπολογισμό της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 
αερίου, όπως αυτός καθορίζεται από τα παραστατικά της  
παρ. 7 του άρθρου 8.

Πίνακας 7.1

Α/Α
Εγκατεστημένη ισχύς νέου 

συστήματος θέρμανσης 
λέβητα - καυστήρα P (kW)

Ανώτατος 
Συνολικός 

Επιλέξιμος Π/Υ
(με ΦΠΑ) (€)

1 P <= 35 4.000 €

2 35<P <= 50 6.500 €

3 50<P<= 100 11.500 €

4 100<P<= 200 16.000 €

5 P>200 21.500 €

Η ισχύς του συστήματος θέρμανσης που θα εγκατα-
σταθεί αναφέρεται στο φύλλο ρύθμισης καυσαερίων που 
συνοδεύει τον φάκελο φυσικού αερίου της εγκατάστα-
σης και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της ισχύος που 
προκύπτει από τη σχέση 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017 
(Pgen) ή της μελέτης εφαρμογής θέρμανσης του κτηρίου. 
Ειδικά στην περίπτωση που η υπολογιζόμενη μέγιστη 
ισχύς είναι μικρότερη από 20 kW αυτή λαμβάνεται ίση 
με 20 kW.

Επισημαίνονται τα εξής:
• Ο ωφελούμενος δε μπορεί να συμμετέχει και σε τυχόν 

προγράμματα επιδότησης εσωτερικών εγκαταστάσεων 
θέρμανσης φυσικού αερίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε 
(δ.τ. ΔΕΔΑ A.E.).

• Στην περίπτωση που ο συνολικός επιλέξιμος προϋ-
πολογισμός είναι υψηλότερος από τον ανώτατο συνο-
λικό επιλέξιμο προϋπολογισμό, οι επιπλέον δαπάνες θα 
καλύπτονται με ίδια συμμετοχή.

• Στην περίπτωση πολυκατοικίας ο συνολικός προϋ-
πολογισμός επιμερίζεται βάσει των χιλιοστών σε κάθε 
διαμέρισμα/ιδιοκτησία που συνδέεται με το κεντρικό 
σύστημα θέρμανσης (κατοικία ή τυχόν επαγγελματικό 
χώρο).

• Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών που δεν είναι επιλέξιμες 
καθώς και οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών χώρων, συμμε-
τέχουν στη δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος 
θέρμανσης με ίδια συμμετοχή.

Το ποσό επιχορήγησης που προκύπτει για κάθε ωφε-
λούμενο καταβάλλεται εφόσον η αίτηση συμμετοχής 
του στη δράση κριθεί ορθή και πλήρης βάσει του άρ-
θρου 8. Όσοι από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων δεν 
είναι ωφελούμενοι της δράσης, σύμφωνα με τις προϋ-
ποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 3, συμμετέχουν στη 
δαπάνη αντικατάστασης του συστήματος θέρμανσης 
με ίδια κεφάλαια.

Το ποσό της επιχορήγησης θα αποδοθεί, από το φορέα 
πιστοποίησης (ΔΕΔΑ A.E.), στους αναδόχους (στη βάση 
σχετικής εξουσιοδότησης του ωφελούμενου) μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Άρθρου 8.

Άρθρο 8
Διαδικασίες εφαρμογής της δράσης

Ως φορέας υποδοχής των αιτήσεων, ελέγχου, πιστο-
ποίησης και καταβολής της επιχορήγησης ορίζεται η 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε (δ.τ. ΔΕΔΑ A.E.), που εδρεύει στη 
Λεωφ, Μεσογείων 2-4 (Πύργος Αθηνών 11ος όροφος), 
Τ.Κ 115 27, Αθήνα και η οποία, σύμφωνα με τα οριζό-
μενα στον ν. 4001/2011«Για τη λειτουργία Ενεργειακών 
Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, 
Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων 
και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄  179), όπως τροποποιήθηκε 
με τους ν. 4336/2015, ν. 4414/2016, ν. 4425/2016 και 
ν. 4876/2021, καθώς και δυνάμει της υπ’ αρ. 1318/2018 
(Β’ 5905) απόφασης της ΡΑΕ, όπως ισχύει, διαθέτει άδεια 
διανομής φυσικού αερίου για τον Δήμο Φλώρινας της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
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8.1 Προκαταρκτικές ενέργειες - έλεγχος συνδεσιμό-
τητας

Εφόσον ο ενδιαφερόμενος εξασφαλίσει τις απαραί-
τητες συμφωνίες/συναινέσεις συγκυρίων ή/και συνιδι-
οκτητών, απευθύνεται στην ΔΕΔΑ A.E. για να καταθέσει 
αίτημα σύνδεσης. Η ΔΕΔΑ A.E. ελέγχει εάν η κατοικία 
μπορεί να συνδεθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου (τεχνικά 
εφικτή σύνδεση, προγραμματισμένες επεκτάσεις) και 
ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση της αί-
τησης σύνδεσης.

Ο έλεγχος των τεχνικών κριτηρίων συνδεσιμότητας 
και η αξιολόγηση του αιτήματος σύνδεσης, δύναται να 
εξελίσσεται παράλληλα με την αίτηση συμμετοχής στη 
δράση.

Σε περίπτωση κατά την οποία το αίτημα σύνδεσης 
απορριφθεί και η εκτέλεση των έργων σύνδεσης δεν 
είναι εφικτή, η ΔΕΔΑ A.E. ενημερώνει εγγράφως τον αι-
τούντα τεκμηριώνοντας τη μη δυνατότητα ικανοποίησης 
του αιτήματός του.

8.2 Κατάθεση αίτησης συμμετοχής στη Δράση - Δι-
καιολογητικά - Έκθεση Επιθεώρησης Συστήματος Θέρ-
μανσης

8.2.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση
Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει τα εξής δικαιολογητικά 

στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων (ΔΕΔΑ A.E.):
1. Αίτηση συμμετοχής πολυκατοικίας/μονοκατοικίας/

διαμερίσματος, σύμφωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα 
(Παράρτημα Ι). Σε περίπτωση πολυκατοικίας η εν λόγω 
αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο όλων των ιδιοκτη-
τών των θερμαινόμενων -από το προς αντικατάσταση 
κεντρικό σύστημα θέρμανσης- κατοικιών, οι οποίοι τον 
ορίζουν εκπρόσωπό τους, βάσει του υποδείγματος του 
Παραρτήματος Ι, για να διεκπεραιώσει όλες τις αναγκαίες 
διαδικασίες εφαρμογής της δράσης. Ως εκπρόσωπος 
δύναται να οριστεί μόνο φυσικό πρόσωπο και συγκε-
κριμένα ο διαχειριστής της πολυκατοικίας ή ένας εκ των 
αιτούντων.

2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβα-
τηρίου του/των αιτούντων.

3. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδή-
ματος (Έντυπο Ε1) του/των αιτούντος/ων, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Άρθρο 3.2 από το οποίο να προκύ-
πτει η χρήση της κατοικίας (κύρια,δευτερεύουσα, κ.λπ.).

- Το Έντυπο Ε1 δεν απαιτείται στην περίπτωση που η 
κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της τελευταίας 
φορολογικής δήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές θα ζη-
τηθεί Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 για τη χρήση 
της κατοικίας, στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του/
των αιτούντος/ων.

- Το Έντυπο Ε1 δεν απαιτείται στις περιπτώσεις που 
η επιλέξιμη κατοικία παραχωρείται δωρεάν ή χρησιμο-
ποιείται από συγκύριο/(συν)επικαρπωτή του/των αιτού-
ντος/ων ή ενοικιάζεται. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτεί-
ται να προσκομιστεί Υπεύθυνη Δήλωση του προσώπου 
που χρησιμοποιεί την κατοικία σύμφωνα με το κατάλ-
ληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι). Στην περίπτωση πολυ-
κατοικίας η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται 
υποχρεωτικά με επιμέλεια του κάθε φυσικού προσώπου 
που αιτείται επιχορήγηση.

4. Σε ότι αφορά τις ενοικιαζόμενες/δωρεάν παραχω-
ρούμενες κατοικίες απαιτούνται:

Α) Από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή) 
δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό de minimis 
(Κανονισμός 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για τις ενισχύ-
σεις ήσσονος σημασίας), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει 
καθώς και προσκόμιση αντίστοιχων δηλώσεων των 
λοιπών συνιδιοκτητών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής). 
(Παράρτημα Ι).

Β) Από τον ωφελούμενο (πλήρη κύριο, επικαρπωτή), 
φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου Εντύπου Ε2.

5. Φωτοαντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων 
(Έντυπο Ε9) του/των αιτούντος/ων. Στην ειδική περίπτω-
ση που η κατοικία αποκτήθηκε μετά την υποβολή της 
τελευταίας φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει να προηγη-
θεί η καταχώριση/τροποποίηση των στοιχείων στο Ε9 και 
μετά να προχωρήσει ο ενδιαφερόμενος στην υποβολή 
αίτησης. Με την αίτηση προσκομίζεται επιπλέον τεκμη-
ρίωση για την πρόσφατη απόκτηση (τίτλος ιδιοκτησίας 
και εγγραφή σε υποθηκοφυλακείο/κτηματολόγιο).

6. Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού λογαρια-
σμού ηλεκτρικού ρεύματος της κατοικίας (ημερομηνία 
έκδοσης εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την υπο-
βολή της αίτησης) στην οποία θα γίνει η εγκατάσταση 
του συστήματος φυσικού αερίου, με τον οποίο πιστοποι-
είται ότι η δηλούμενη διεύθυνση αντιστοιχεί σε κατοικία 
και όχι σε επαγγελματικό χώρο. Σε περίπτωση πολυκα-
τοικίας, υποβάλλονται αντίγραφα λογαριασμών για όλες 
τις προς επιχορήγηση θερμαινόμενες κατοικίες.

7. Υπεύθυνη Δήλωση για την αποδοχή των όρων 
συμμετοχής στη δράση, καθώς και συγκατάθεση για 
τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 
Η Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Ι) αποτελεί αναπό-
σπαστο μέρος της αίτησης συμμετοχής στη δράση, 
και στην περίπτωση πολυκατοικίας υποβάλλεται υπο-
χρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο που αιτείται επι-
χορήγηση.

8. Για πολυκατοικίες: α) αντίγραφο πρακτικού Γενικής 
Συνέλευσης της πολυκατοικίας για τη λήψη απόφασης 
σχετικά με την εγκατάσταση του συστήματος φυσικού 
αερίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο οποίο 
επιπρόσθετα προσδιορίζονται τα ποσοστά συνιδιοκτη-
σίας του συνόλου των ιδιοκτησιών και δηλώνονται οι 
ιδιοκτησίες που θερμαίνονται από το κεντρικό σύστημα 
θέρμανσης καθώς και οι ιδιοκτησίες που αφορούν σε 
κατοικία,

β) Υπεύθυνη Δήλωση του εκπροσώπου/διαχειριστή 
της πολυκατοικίας ότι αποδέχεται τους όρους της δρά-
σης και ότι θα προσκομίσει τα παραστατικά δαπάνης και 
την εξόφληση αυτών και για το μέρος που δεν επιχορη-
γείται από τη δράση (Παράρτημα Ι).

9. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή/και άλλο αντίστοι-
χο ή πρόσθετο νομιμοποιητικό έγγραφο από όπου να 
προκύπτει ότι η κατοικία υφίσταται νόμιμα.

10. Έκθεση Επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήμα-
τος θέρμανσης κτιρίου, συνοδευόμενη από φύλλο ανά-
λυσης καύσης (για αιτήσεις αντικατάστασης κεντρικής 
θέρμανσης πολυκατοικιών ή μονοκατοικιών) και Τεχνική 
Έκθεση ενεργειακού επιθεωρητή (μόνο για τις αιτήσεις 
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διαμερισμάτων), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 
τελευταία παράγραφο της παρούσας ενότητας. Στη δρά-
ση θα γίνονται αποδεκτές εκθέσεις ενεργειακής επιθεώ-
ρησης που θα έχουν εκδοθεί από την 01.09.2022 και μετά. 
Επισημαίνεται όμως ότι η σχετική δαπάνη θα είναι επιλέ-
ξιμη μόνον εφόσον έχει διενεργηθεί μετά την 01.01.2023 
(ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών).

11. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς για το κόστος της 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σύμφωνα με 
το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), υπογεγραμμένο 
από τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο των αιτούντων (σε 
περίπτωση πολυκατοικίας) και τον ανάδοχο.

12. Εξουσιοδοτήσεις ή άλλα πρόσθετα ανά περίπτωση 
αναγκαία δικαιολογητικά, που απαιτούνται ή τυχόν ζη-
τηθούν από το φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων 
στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του για τον έλεγχο των 
αιτήσεων της παρ. 3 του άρθρου 8,σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η αίτηση συμμετοχής στη δράση θεωρείται πλήρης 
εφόσον έχει προσκομιστεί το σύνολο των ανωτέρω 
αναφερόμενων δικαιολογητικών, με την επιφύλαξη του 
επόμενου εδαφίου:

Ειδικά τα δικαιολογητικά 9 και 10 μπορούν να υπο-
βληθούν στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων 
σε επόμενο στάδιο, όπως περιγράφεται στην παρ. 4 του 
άρθρο 8, της παρούσης. Επισημαίνεται ότι η Έκθεση 
Ενεργειακής Επιθεώρησης του υφιστάμενου συστήμα-
τος θέρμανσης εκδίδεται βάσει του ισχύοντος θεσμικού 
πλαισίου του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρί-
ων (ΚΕΝΑΚ) που έχει εγκριθεί με την υπό στοιχεία ΔΕΠΕΑ/
οικ. 178581/30.06.2017 απόφαση, Β’ 2367), ανεξαρτήτως 
της ονομαστικής ισχύος εξόδου του συστήματος. Στην 
Έκθεση, πέραν των όσων προβλέπονται στο ανωτέρω 
θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει:

α) Να αναφέρεται ρητά για το υφιστάμενο σύστη-
μα θέρμανσης (λέβητας-καυστήρας): i) ότι είναι σε 
λειτουργία και ii) ο Εποχιακός Βαθμός Απόδοσης 
(nsKΘ) (βάσει των σχέσεων 4.0 ή 4.2 της παρ. 5.1.2.1., 
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017).

β) Να περιλαμβάνεται: i) ο προσδιορισμός της ονο-
μαστικής θερμικής ισχύος του συστήματος θέρμανσης 
(λέβητα - καυστήρα) φυσικού αερίου (Pn) που θα εγκα-
τασταθεί (λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία ετεροχρονισμού 
λειτουργίας του συστήματος, τυχόν νέες ανάγκες - απαι-
τήσεις σε θέρμανση κατόπιν άλλων παρεμβάσεων κ.τ.λ.), 
ii) ο προσδιορισμός της υπολογιζόμενης μέγιστης θερ-
μικής ισχύος (Pgen) της μονάδας θέρμανσης του κτιρίου 
όπως αυτή προκύπτει βάσει της σχέσης 4.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.- 
20701-1/2017 ή από την μελέτη εφαρμογής συστήματος 
θέρμανσης και iii) ο έλεγχος ότι Pn<=Pgen.

γ) Να περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές και τα τεχνικά 
και ενεργειακά χαρακτηριστικά του προτεινόμενου συ-
στήματος λέβητα-καυστήρα (μέγιστη ισχύς σε λειτουρ-
γία θέρμανσης, ωφέλιμη απόδοση σε πλήρες φορτίο και 
σε φορτίο 30% για συστήματα ισχύος μεγαλύτερης των 
70 kW ή ενεργειακή απόδοση της εποχιακής θέρμανσης 
χώρου για τα υπόλοιπα, κ.λπ.) και ο υπολογισμός του 
Εποχιακού Βαθμού Απόδοσης (nsKΘ) (βάσει της σχέσης 
4.0 της παρ. 5.1.2.1., Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.-20701-1/2017).

δ) Να διαπιστώνεται κατόπιν αιτιολόγησης η βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με το υφιστάμενο 
σύστημα θέρμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 127 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

ε) Να βεβαιώνεται ότι το προτεινόμενο σύστημα θέρ-
μανσης ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κανονι-
σμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτηρίων.

στ) Να αναφέρεται το είδος της επιλέξιμης κατοικίας 
βάσει των ορισμών (μονοκατοικία/πολυκατοικία/διαμέ-
ρισμα) του άρθρου 3 και σε περίπτωση πολυκατοικίας το 
πλήθος των ιδιοκτησιών που θερμαίνονται από το προς 
αντικατάσταση κεντρικό σύστημα θέρμανσης.

Όσα από τα ανωτέρω στοιχεία δεν αναφέρονται στα 
πεδία του τυποποιημένου εντύπου της Έκθεσης Ενεργει-
ακής Επιθεώρησης αναγράφονται από τον ενεργειακό 
επιθεωρητή στο πεδίο των διαπιστώσεων - υποδείξεων 
του εντύπου.

Η Έκθεση Επιθεώρησης υφιστάμενου συστήματος 
θέρμανσης εκδίδεται άπαξ για κάθε κτήριο και θα συ-
νοδεύει κάθε αίτηση που θα υποβάλλεται στο πλαίσιο 
της παρούσας δράσης για την αντικατάσταση του υφι-
στάμενου συστήματος θέρμανσης με σύστημα φυσικού 
αερίου. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση υποβολής πολ-
λαπλών διακριτών αιτήσεων σε ένα κτήριο λόγω αντι-
κατάστασης του υφιστάμενου κεντρικού συστήματος 
θέρμανσης με αυτόνομο σύστημα θέρμανσης ανά διαμέ-
ρισμα, η Έκθεση Επιθεώρησης του υφιστάμενου κεντρι-
κού συστήματος θέρμανσης κτηρίου θα εκδίδεται κατά 
την προετοιμασία της πρώτης αίτησης διαμερίσματος 
της συγκεκριμένης πολυκατοικίας. Σε κάθε επόμενη υπο-
βολή αίτησης που θα αφορά σε διαφορετικό διαμέρισμα 
του ιδίου κτηρίου θα περιλαμβάνεται αντίγραφο της ήδη 
υποβεβλημένης Έκθεσης Επιθεώρησης του κτηρίου και 
του αντίστοιχου φύλλου ανάλυσης καύσης καθώς και 
Τεχνική Έκθεση του ενεργειακού επιθεωρητή για το συ-
γκεκριμένο διαμέρισμα στην οποία θα καταγράφονται 
όλες οι πληροφορίες που ζητούνται στα πεδία β) έως στ) 
της προηγούμενης παραγράφου.

8.2.2 Ενοικιαζόμενη κατοικία/Δωρεάν παραχωρούμε-
νη κατοικία - Συμπληρωματικά δικαιολογητικά συμμε-
τοχής στη Δράση

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για κατοικία η 
οποία είναι ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη ο 
ενδιαφερόμενος (επικαρπωτής/πλήρης κύριος) προσκο-
μίζει στο φορέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ΔΕΔΑ 
A.E., φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου Εντύπου 
Ε2, καθώς και δήλωση συμμόρφωσης με τον κανονισμό 
de minimis σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτή-
ματος Ι, (Κανονισμός 1407/2013 της Επιτροπής ΕΕ για 
τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας), όπου καθορίζονται 
τα όρια σώρευσης (200.000 €), όπως αυτός εκάστοτε 
ισχύει, τις αντίστοιχες δηλώσεις των λοιπών συνιδιοκτη-
τών (πλήρης κύριος, επικαρπωτής), εάν υπάρχουν και 
την Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Ι) του ατόμου που 
χρησιμοποιεί την κατοικία.

Ο δικαιούχος της δράσης διενεργεί έλεγχο σώρευ-
σης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis 
aid) και σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει 
υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ο ωφελούμενος 
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ενημερώνεται ότι η αίτησή του δεν κρίνεται επιλέξιμη 
και θα απορριφθεί. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που 
ο δικαιούχος της δράσης ενημερωθεί ότι ο έλεγχος της 
σώρευσης έγινε με λανθασμένη τιμή βάσης, θα πρέπει να 
επανελέγξει το ποσό της σώρευσης και εφόσον υπάρχει 
υπέρβαση του προβλεπόμενου ορίου, ο ωφελούμενος 
θα ενημερωθεί για τυχόν ανάκληση της απόφασης υπα-
γωγής. Ο δικαιούχος της δράσης πριν την τελική κατα-
βολή της ενίσχυσης ενημερώνει το Κρατικό Σύστημα 
Σώρευσης.

Στην περίπτωση υποβολής αίτησης για κατοικία η 
οποία ενοικιάστηκε ή παραχωρήθηκε δωρεάν μετά την 
υποβολή της τελευταίας φορολογικής δήλωσης αντί του 
Εντύπου Ε2 ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει μια Υπεύθυ-
νη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται 
ότι η ημερομηνία έναρξης της ενοικίασης ή της δωρεάν 
παραχώρησης είναι μεταγενέστερη της υποβολής της 
τελευταίας φορολογικής του δήλωσης, η ακριβής ημε-
ρομηνία της πράξης και ο ΑΦΜ του.

Στην περίπτωση πολυκατοικίας τα ανωτέρω υποβάλ-
λονται υποχρεωτικά από κάθε φυσικό πρόσωπο, που 
αιτείται επιχορήγηση, το οποίο ενοικιάζει ή παραχωρεί 
δωρεάν την εν λόγω κατοικία.

8.3 Έλεγχος αιτήσεων από τον φορέα υποδοχής και 
ελέγχου αιτήσεων

Ο φορέας υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων ελέγχει τα 
δικαιολογητικά που προσκόμισε ο αιτών ως προς την 
ορθότητα και την πληρότητά τους και ακολούθως ενημε-
ρώνει εγγράφως τον αιτούντα εάν είναι ή μη κατ’ αρχήν 
επιλέξιμος για επιχορήγηση, δεσμεύοντας ταυτόχρονα, 
στην πρώτη περίπτωση, και το σχετικό ποσό επιχορήγη-
σης, όπως αυτό προκύπτει με βάση την οικονομική προ-
σφορά της παρ. 8.2.1 και τα όρια δαπανών του άρθρου 7.

8.4 Σύμβαση σύνδεσης - Κατασκευή εσωτερικής εγκα-
τάστασης φυσικού αερίου

Μετά την ενημέρωσή του από το φορέα υποδοχής 
και ελέγχου αιτήσεων ότι η αίτηση συμμετοχής που 
υπέβαλε είναι πλήρης και ορθή, ο αιτών οφείλει να 
υπογράψει στην ΔΕΔΑ A.E. σύμβαση σύνδεσης φυσι-
κού αερίου καθώς και να προσκομίσει τα τυχόν ελλεί-
ποντα από το φάκελο της αίτησης δικαιολογητικά 9 
και 10 της παρ. 8.2.1, το αργότερο εντός 20 ημερολο-
γιακών ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσής του, 
εφόσον έχει εγκριθεί το αίτημα σύνδεσης. Σε περίπτω-
ση που δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω ελλείποντα 
από το φάκελο της αίτησης δικαιολογητικά, εντός του 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος, ο φορέας υποδοχής 
και ελέγχου αιτήσεων δύναται να επικοινωνεί εκ νέου 
με τον αιτούντα ορίζοντας νέα προθεσμία υποβολής. 
Σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει 
να προσκομιστούν πριν το στάδιο ελέγχου εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου και την έκδοση άδειας 
χρήσης, Σε αντίθετη περίπτωση ο φορέας υποδοχής 
και ελέγχου αιτήσεων ενημερώνει εγγράφως τον αι-
τούντα για το γεγονός ότι τα δικαιολογητικά δεν προ-
σκομίστηκαν και αποδεσμεύει το σχετικό ποσό επι-
χορήγησης. Σημειώνεται ότι στην ειδική περίπτωση 
όπου ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα κυριότητας 
ή επικαρπίας μικρότερο του 50%, για την υπογραφή 

της σύμβασης σύνδεσης απαιτείται να προσκομιστούν 
Υ.Δ. συναίνεσης των υπολοίπων συγκυρίων/συνεπι-
καρπωτών.

Η ΔΕΔΑ A.E. προβαίνει στην κατασκευή του σημείου 
παροχής και την τοποθέτηση του μετρητή της εγκατά-
στασης φυσικού αερίου.

Σε περίπτωση αδυναμίας σύναψης της σύμβασης 
σύνδεσης φυσικού αερίου ή αδυναμίας τοποθέτησης 
μετρητή (π.χ. λόγω τεχνικών προβλημάτων στην κατα-
σκευή των αναγκαίων έργων υποδομής, αδυναμίας λή-
ψης αδειών από τρίτους, κ.λπ.), η ΔΕΔΑ A.E. ενημερώνει 
εγγράφως τον αιτούντα τεκμηριώνοντας τη μη δυνατό-
τητα ικανοποίησης του αιτήματός του και αποδεσμεύει 
το σχετικό ποσό επιχορήγησης.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, από πλευράς 
του, ενεργειών, ο αιτών ζητά από τον ανάδοχο να κατα-
θέσει μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης για έλεγχο και 
έγκριση από την ΔΕΔΑ A.E.

Μετά την έγκριση της μελέτης και την κατασκευή της 
παροχετευτικής διάταξης, ο αιτών δύναται να προβεί 
στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 
αερίου.

8.5 Έλεγχος εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερί-
ου και έκδοση Άδειας Χρήσης

Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής ο αι-
τών υποβάλλει στο φορέα πιστοποίησης τα απαιτούμενα 
έγγραφα για τον τεχνικό έλεγχο της εσωτερικής εγκατά-
στασης, σύμφωνα με τον ισχύοντα τεχνικό κανονισμό 
(υπό στοιχεία Δ3/Α΄/οικ.6598/20.03.2012, Β’ 976/2012 
απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής με τίτλο «Τεχνικός Κανονισμός 
Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση 
λειτουργίας έως και 500mbar»).

Μετά από σχετικό αίτημα, η ΔΕΔΑ A.E. πραγματοποιεί 
τον ανωτέρω έλεγχο και εκδίδει την Άδεια Χρήσης της 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, βάσει των 
διαδικασιών της.

8.6 Πιστοποίηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου και Καταβολή της Επι-
χορήγησης.

8.6.1 Απαιτούμενα Δικαιολογητικά για την Πιστοποί-
ηση της επιχορηγούμενης εσωτερικής εγκατάστασης 
φυσικού αερίου.

Για τη διασφάλιση της επαρκούς διαδρομής ελέγχου 
και την καταβολή της επιχορήγησης προς τους ανα-
δόχους, ο φορέας πιστοποίησης και καταβολής της 
επιχορήγησης πρέπει να συγκεντρώσει τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στη Δράση της παρ. 
8.2.1 και στην περίπτωση υποβολής αίτησης για κατοικία 
η οποία είναι δωρεάν παραχωρούμενη ή ενοικιαζόμενη 
τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά της παρ. 8.2.2.

2. Δελτίο προϊόντος από το οποίο να προκύπτει η 
κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του ΚΕΝΑΚ για το 
σύστημα καυστήρα - λέβητα, στη βάση της ωφέλιμης 
απόδοσης ή, για ισχύ μικρότερη των 70 kW, της ενεργει-
ακής απόδοσης της εποχιακής θέρμανσης χώρου.

3. Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυ-
σικού αερίου - Ολοκλήρωσης Έργου υπογεγραμμένο 
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από τον Επιβλέποντα Μηχανικό και τον αιτούντα, σύμ-
φωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα I).

4. Φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συ-
ναλλαγών (π.χ. φωτοαντίγραφο Αποδείξεων Λιανικής 
Πώλησης για το κόστος του επιχορηγούμενου εξοπλι-
σμού/υλικών και Αποδείξεων Παροχής Υπηρεσιών για 
τις σχετικές εργασίες εγκατάστασης, τη μελέτη και την 
επίβλεψη), βάσει του Εντύπου καταγραφής εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου - Ολοκλήρωσης Έργου.

5. Φωτοαντίγραφο παραστατικών τραπεζικής συ-
ναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου σε τραπεζικό λογαριασμό 
των αναδόχων, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής 
πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστι-
κής/πιστωτικής κάρτας), από όπου να προκύπτει η εξό-
φληση του ποσού που έχει καταβάλει ο ωφελούμενος 
εφόσον απαιτήθηκε και η καταβολή ίδιας συμμετοχής 
λόγω υπέρβασης των ανώτατων ορίων επιχορήγησης 
του άρθρου 7 ή λόγω μη επιλέξιμων δαπανών.

6. Υπεύθυνες Δηλώσεις - Εξουσιοδοτήσεις για την κα-
ταβολή της επιχορήγησης προς τους ανάδοχους, σύμ-
φωνα με το κατάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα I).

7. Βεβαίωση θεώρησης μελέτης για τις περιπτώσεις 
που η μελέτη εντάσσεται στις επιλέξιμες δαπάνες του 
έργου.

8. Φωτοαντίγραφο της Άδειας Χρήσης για τη συγκε-
κριμένη εγκατάσταση φυσικού αερίου.

9. Φωτοαντίγραφο του φύλλου ανάλυσης καύσης του 
συστήματος θέρμανσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι:
• τα φωτοαντίγραφα των παραστατικών λιανικών συ-

ναλλαγών (π.χ. αποδείξεων λιανικής πώλησης, αποδεί-
ξεων παροχής υπηρεσιών) που εκδίδουν οι ανάδοχοι θα 
πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα 
τους.

• Η εγκεκριμένη από την ΔΕΔΑ A.E. μελέτη εσωτερικής 
εγκατάστασης θα τηρείται στο αρχείο της ΔΕΔΑ A.E.

8.6.2 Διαδικασία Πιστοποίησης και Καταβολής Επιχο-
ρήγησης

Ως φορέας πιστοποίησης της κατασκευής της εσω-
τερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβολής 
της επιχορήγησης ορίζεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
(ΔΕΔΑ A.E.).

Η διαδικασία πιστοποίησης περιλαμβάνει:
1. Έλεγχο της πληρότητας και ορθότητας των απαι-

τούμενων δικαιολογητικών όπως αυτά περιγράφονται 
στην παρ. 8.6.1.

2. Επικοινωνία με τον ωφελούμενο και τον ανάδοχο 
για τη συμπλήρωση των πιθανών ελλείψεων των δικαι-
ολογητικών.

3. Πιστοποίηση, με βάση τα υποβληθέντα δικαιολογη-
τικά, ότι η εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου έχει 
κατασκευαστεί σε επιλέξιμη περιοχή, σε νόμιμη οικία και 
στη διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.

4. Πιστοποίηση της εγκατάστασης εξοπλισμού/υλικών 
και της πραγματοποίησης των εργασιών σύμφωνα με το 
Έντυπο καταγραφής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 

αερίου - Ολοκλήρωσης Έργου, το έντυπο οικονομικής 
προσφοράς, τη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσι-
κού αερίου, την Άδεια Χρήσης της εσωτερικής εγκατά-
στασης φυσικού αερίου από την ΔΕΔΑ A.E., την Έκθεση 
Ενεργειακής Επιθεώρησης, το Έντυπο καταγραφής εσω-
τερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου - Ολοκλήρωσης 
Έργου και τα στοιχεία των παραστατικών λιανικών συ-
ναλλαγών.

5. Πιστοποίηση του ποσού που πρέπει να εισπράξουν 
οι ανάδοχοι, στο πλαίσιο της δράσης και έκδοση του 
Εντύπου Καταβολής Επιχορήγησης σύμφωνα με το κα-
τάλληλο υπόδειγμα (Παράρτημα III).

6. Επικοινωνία με τον ωφελούμενο προκειμένου να 
υποβάλει εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το κατάλληλο 
υπόδειγμα (Παράρτημα Ι), ώστε να καταστεί δυνατή η 
καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους.

7. Καταβολή της επιχορήγησης προς τους αναδόχους.
Η ανωτέρω διαδικασία πιστοποίησης διενεργείται με 

τη χρήση του Φύλλου Ελέγχου και Πιστοποίησης του 
Παραρτήματος ΙΙ.

Σε περίπτωση που, κατά την πιστοποίηση, διαπιστω-
θούν αποκλίσεις από τις απαιτούμενες διαδικασίες/
αποτελέσματα εφαρμογής της δράσης (ενδεικτικά, 
σοβαρές ελλείψεις ή λάθη στα δικαιολογητικά, αντι-
κρουόμενα στοιχεία μεταξύ των δικαιολογητικών, μη 
τήρηση των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, 
κ.λπ.), ο φορέας πιστοποίησης δεν προβαίνει στην 
καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/
αναδόχους. Αν από έλεγχο, ο οποίος θα διενεργηθεί 
μετά την καταβολή της επιχορήγησης προς τον/τους 
ανάδοχο/αναδόχους, προκύψει απαίτηση επιστροφής 
ποσού από την επιχορήγηση, ενημερώνεται ο ωφελού-
μενος ή/και ανάδοχος/οι για την επιστροφή του ποσού 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος και, εφόσον δεν 
ανταποκριθεί/θούν, αναζητείται εντόκως το αχρεω-
στήτως καταβληθέν ποσό σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

Η διαδικασία και οι όροι μεταφοράς των πιστώσεων 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς 
τους φορείς πιστοποίησης και καταβολής επιχορή-
γησης καθορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 
(ΚΥΑ) που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του 
ν. 4304/2014 (Α΄ 234), όπως έχει αντικατασταθεί με την 
παρ. 3 του άρθρο 45 του ν. 4710/2020 (Α΄ 142).

8.7 Έκδοση παραστατικών από τους αναδόχους - Εξό-
φληση

Για τη μελέτη και την κατασκευή της εσωτερικής 
εγκατάστασης φυσικού αερίου (προμήθεια εξοπλι-
σμού/υλικών και εκτέλεση εργασιών) εκδίδονται τα 
παραστατικά Λιανικών Συναλλαγών που προβλέπει 
η ισχύουσα νομοθεσία και ειδικότερα ο ν. 4308/2014 
(Α΄ 251) όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. Στο 
πλαίσιο αυτό είναι, μεταξύ άλλων, αποδεκτά τα εξής 
παραστατικά:

• Απόδειξη Λιανικής Πώλησης ή ισοδύναμο βάσει 
των ΕΛΠ παραστατικό επί πιστώσει, για την προμήθεια 
εξοπλισμού/υλικών στο όνομα του ωφελούμενου/εκ-
προσώπου πολυκατοικίας. Στο παραστατικό αυτό ανα-
γράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:
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- ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου/εκπροσώ-
που, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης, που 
πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της επιλέξιμης 
κατοικίας,

- η λιανική τιμή πώλησης για κάθε είδος πωλούμενου 
στοιχείου [αναλυτική περιγραφή είδους (π.χ. σωληνο-
γραμμή, σύστημα απαγωγής καυσαερίων, λοιπά υλικά, 
εξαρτήματα, αυτοματισμοί, κ.λπ.), τα τεχνικά χαρακτηρι-
στικά του εξοπλισμού (π.χ. μάρκα, μοντέλο, ισχύς, είδος 
υλικών, μέτρα κ.λπ.), ποσότητα, τιμή μονάδας και αξία],

- ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης 
Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ).

• Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ή ισοδύναμο βάσει των 
ΕΛΠ παραστατικό επί πιστώσει, για τις μελέτες, υπηρεσίες 
ή τις εργασίες εγκατάστασης του εξοπλισμού στο όνομα 
του ωφελούμενου/εκπροσώπου πολυκατοικίας. Στο πα-
ραστατικό αυτό αναγράφεται υποχρεωτικά και αναλυτικά:

- ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ ωφελούμενου/εκπροσώ-
που, ημερομηνία έκδοσης, διεύθυνση παράδοσης, που 
πρέπει να ταυτίζεται με την διεύθυνση της επιλέξιμης 
κατοικίας,

- το είδος της παροχής υπηρεσίας που προσέφεραν 
αναλυτικά (εργασίες εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού 
αερίου, μελέτη, επίβλεψη, κ.λπ.) και η αξία των υπηρε-
σιών αυτών,

- ο μοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης 
Σημείου Παράδοσης

(ΗΚΑΣΠ).
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, για 

κάθε σχετική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών θα πρέπει 
στα στοιχεία επαγγέλματος του λήπτη του τιμολογίου να 
υπάρχει η ένδειξη «ιδιώτης» (παρ. 7 του άρθρο 12 του  
ν. 4308/2014, Α΄251).

Στην περίπτωση έκδοσης αποδείξεων ταμειακής μη-
χανής όπου δεν είναι δυνατή η αναγραφή των προανα-
φερόμενων στοιχείων ανά φορολογικό παραστατικό, ο 
ανάδοχος προσκομίζει επιπλέον και Υπεύθυνη Δήλωση 
στην οποία αναφέρει αναλυτικά, ανά παραστατικό, τα 
ανωτέρω απαιτούμενα στοιχεία.

Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζεται και σε κάθε πε-
ρίπτωση που δεν είναι δυνατή η αναγραφή των ανω-
τέρω αναφερόμενων απαιτούμενων στοιχείων στα 
προσκομιζόμενα παραστατικά λιανικής πώλησης 
αγαθών και υπηρεσιών (π.χ. αναγραφή προϊόντων με 
κωδικοποίηση).

Σε περίπτωση πολυκατοικίας, τα ανωτέρω παραστα-
τικά εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω στο όνομα 
του εκπροσώπου των ωφελουμένων, όπως αυτός έχει 
οριστεί στην αίτηση συμμετοχής στη δράση, είτε στη 
Διαχείριση της πολυκατοικίας (με αναγραφή του ΑΦΜ 
εφόσον υπάρχει).

Επιλέξιμα στη δράση είναι τα παραστατικά που φέ-
ρουν ημερομηνία έκδοσης μετά την ημερομηνία επιλε-
ξιμότητας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 
του άρθρου 5). Τα παραστατικά θα πρέπει να περιλαμ-
βάνουν μόνο τον εξοπλισμό, τα υλικά και τις υπηρεσί-
ες που αφορούν στην επιχορηγούμενη από τη δράση 
εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου (δεν πρέπει να 

περιλαμβάνουν πωλούμενα είδη και υπηρεσίες που δεν 
σχετίζονται με τη δράση).

Σε περίπτωση υπέρβασης του επιλέξιμου επιχορηγού-
μενου προϋπολογισμού ή/και τυχόν ύπαρξης μη επιλέξι-
μων δαπανών, ο ωφελούμενος καταβάλλει στον/στους 
ανάδοχο/ους τη διαφορά με ίδια κεφάλαια.

Ο ωφελούμενος (ή ο εκπρόσωπος των ωφελουμέ-
νων), προκειμένου να διασφαλίσει την ορθότητα του 
ποσού που τυχόν πρέπει να καταβάλλει στους ανάδο-
χους, οφείλει, πριν την καταβολή ιδίων κεφαλαίων, να 
επιβεβαιώσει, με τον αρμόδιο φορέα υποδοχής και 
ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης, το ύψος της επι-
χορήγησης που δικαιούται να λάβει μέσω της δράσης 
βάσει των πραγματοποιηθεισών δαπανών κατασκευής 
της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου. Για το 
σκοπό αυτό, ο αρμόδιος φορέας πιστοποίησης εκδίδει 
το Έντυπο Καταβολής Επιχορήγησης (Παράρτημα III), 
στο οποίο αποτυπώνονται τα στοιχεία των επιλέξιμων 
παραστατικών ανά αίτηση, το ποσό που πρέπει να κα-
ταβάλει ο ωφελούμενος σε κάθε ανάδοχο και το ποσό 
επιχορήγησης που θα καταβληθεί από το φορέα πιστο-
ποίησης σε κάθε ανάδοχο, βάσει της διαδικασίας του 
παρόντος άρθρου. Στο εν λόγω έντυπο, το ποσό προς 
καταβολή υπολογίζεται αναλογικά προς κάθε ανάδοχο 
και προτείνεται η εξόφληση των αναδόχων βάσει του 
συγκεκριμένου εντύπου.

Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος, με δική του ευθύ-
νη, έχει ήδη προβεί σε πληρωμή προς τους αναδόχους, ο 
αρμόδιος φορέας πιστοποίησης συμπληρώνει το Έντυπο 
Καταβολής Επιχορήγησης με βάση τα στοιχεία των πα-
ραστατικών λιανικών συναλλαγών ή/και των ανωτέρω 
αναφερόμενων Υπεύθυνων Δηλώσεων, καθώς και των 
παραστατικών τραπεζικής συναλλαγής, και το αποστέλ-
λει στον ωφελούμενο προκειμένου να προσκομίσει την/
τις Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις - Εξουσιοδότηση/εις του 
Παραρτήματος I.

Σε κάθε περίπτωση και προκειμένου ο αρμόδιος 
φορέας πιστοποίησης να καταβάλει την επιχορήγηση 
στους αναδόχους, θα πρέπει ο ωφελούμενος (ή για την 
περίπτωση πολυκατοικίας το σύνολο των επιλέξιμων 
αιτούντων), μαζί με τα φωτοαντίγραφα παραστατικών 
τραπεζικής συναλλαγής (π.χ. καταθετηρίου/ων στον/
στους τραπεζικό/ούς λογαριασμό/ούς του/των αναδό-
χου/αναδόχων, αποδεικτικό εκτελεσμένης ηλεκτρονικής 
πληρωμής, αποδεικτικό πληρωμής με χρήση χρεωστι-
κής/πιστωτικής κάρτας), να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλω-
ση - Εξουσιοδότηση του Παραρτήματος Ι (για την κατα-
βολή της επιχορήγησης προς τον/τους ανάδοχο/ους).

Για να είναι επιλέξιμη η δαπάνη θα πρέπει η έκδοση πα-
ραστατικού και η εξόφλησή του να πληροί τις διατάξεις 
των ν. 3842/2010, ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και ν. 4308/2014 
(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα), όπως εκάστοτε ισχύουν.

Δεν γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:
• Πληρωμές που διενεργεί ο ωφελούμενος με εξαίρεση 

την καταβολή του ποσού της δικής του συμμετοχής στις 
περιπτώσεις που απαιτείται.

• Φορολογικά στοιχεία τα οποία εκδόθηκαν πριν την 
ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας, ανεξάρτητα αν 
εξοφλούνται αργότερα.
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• Η εξόφληση δαπανών με μετρητά ή με επιταγές τρί-
των (στην περίπτωση που υφίσταται η υποχρέωση κα-
ταβολής ίδιας συμμετοχής από τον ωφελούμενο).

• Πληρωμές οι οποίες έγιναν με τρόπο και με παρα-
στατικά τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις που 
ρυθμίζουν το πλαίσιο πραγματοποίησης συναλλαγών 
και θέσπισης τυχόν περιορισμών σε αυτές.

Τα παραστατικά δαπανών που δε θα εκδίδονται σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω, δε θα γίνονται δεκτά και οι σχετικές 
δαπάνες δε θα θεωρούνται επιλέξιμες για το Πρόγραμμα.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις ωφελουμένων

Ο ωφελούμενος του οποίου η επιλέξιμη κατοικία θα 
υπαχθεί στην παρούσα Δράση υποχρεούται:

• Να τηρεί τους όρους της παρούσας Προκήρυξης της 
Δράσης, της σύμβασης σύνδεσης καθώς και τις εφαρμο-
ζόμενες διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

• Να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί ανα-
γκαία σχετικά με την πράξη προς τον Δικαιούχο και την 
ΔΕΔΑ A.E. με την παροχή συγκεκριμένων στοιχείων.

• Να δεχθεί προγραμματισμένους επιτόπιους ελέγχους 
από τον φορέα ελέγχου, από την αρμόδια Διαχειριστι-
κή Αρχή του ΕΠΑνΕΚ, καθώς και άλλα αρμόδια εθνικά ή 
ενωσιακά ελεγκτικά όργανα, μετά από πρότερη συνεν-
νόηση, διευκολύνοντας το έργο τους και παρέχοντας 
οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση του 
έργου, εφόσον ζητηθεί.

• Να διατηρήσει τον εξοπλισμό που έχει επιχορηγηθεί 
σε λειτουργία τουλάχιστον τρία (3) έτη μετά την ημερο-
μηνία καταβολής της επιχορήγησης.

• Να τηρεί και να ενημερώνει το φάκελο του έργου 
με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην κατασκευή της 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και στις λοι-
πές δαπάνες έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή 
τους. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και τα πρω-
τότυπα παραστατικά στοιχεία των δαπανών του έργου 
τηρούνται από τον ωφελούμενο καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έργου, αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) έτη μετά 
την ημερομηνία καταβολής της επιχορήγησης.

Άρθρο 10 
Ενέργειες δημοσιότητας και ενημέρωσης

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας οφεί-
λει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας 
σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-
2020.

Πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρί-
σκουν:

• στην διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΝ (www.ypen.gov.gr)
• στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔ του ΕΠΑνΕΚ (www.

antagonistikotita.gr),
• στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΑ (www.espa.gr),
• στην ιστοσελίδα του φορέα υποδοχής και ελέγχου 

αιτήσεων και πιστοποίησης (ΔΕΔΑ A.E.) του άρθρου 8 
(deda.gr).

Οι εμπλεκόμενοι στη δράση (φορέας υποδοχής και 
ελέγχου αιτήσεων και πιστοποίησης του άρθρου 8, 

ανάδοχοι), σε περίπτωση που θέλουν να προβούν σε 
ενέργειες δημοσιότητας που αφορούν στη δράση, οφεί-
λουν να ενημερώνουν σχετικά την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ 
ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση 
των διατάξεων του Κανονισμού 1303/2013 περί ενημέ-
ρωσης και δημοσιότητας.

Άρθρο 11
Φορέας ελέγχου της Δράσης

Φορέας ελέγχου της δράσης είναι η Επιτελική Δομή 
ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα Ενέργειας, ως δικαιούχος αυτής. Ο 
Φορέας ελέγχου διενεργεί συστημικούς και δειγματο-
ληπτικούς ελέγχους για:

1) την πιστοποίηση της τήρησης των όρων και προ-
ϋποθέσεων της δράσης από το φορέα υποδοχής και 
ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης της κατασκευής της 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου και καταβο-
λής της επιχορήγησης του άρθρου 8,

2) την αξιοπιστία των πληροφοριών και στοιχείων που 
δηλώνονται, καθώς και

3) την εκτέλεση της σύμβασης που θα συναφθεί σύμ-
φωνα με το άρθρο 12.

Ο φορέας ελέγχου δύναται να διενεργεί ελέγχους 
στους ωφελούμενους για να επιβεβαιώσει την τήρηση 
των όρων και προϋποθέσεων της δράσης. Τόσο οι ωφε-
λούμενοι, όσο και οι φορείς του άρθρου 8 που εμπλέκο-
νται στη διαδικασία κατασκευής της επιχορηγούμενης 
εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, σε περίπτω-
ση που επιλεγούν για έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλουν 
και να επιδείξουν κάθε παραστατικό και στοιχείο που, 
κατά την κρίση του φορέα ελέγχου, συμβάλλει στην 
εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την τήρηση 
των υποχρεώσεών τους. Η παράλειψη/άρνηση υποβο-
λής/επίδειξης των παραπάνω στοιχείων ή η ανακριβής 
δήλωση στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων 
και προϋποθέσεων και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις.

Επιπρόσθετα η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, Τομέα 
Ενέργειας δύναται να παρέχει διευκρινιστικές οδη-
γίες προς το φορέα υποδοχής των αιτήσεων, ελέγ-
χου, πιστοποίησης και καταβολής της επιχορήγησης 
σχετικά με την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων που 
προκύπτουν κατά την εφαρμογή των αντίστοιχων δι-
αδικασιών.

Άρθρο 12
Σύμβαση μεταξύ Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας και του φορέα υποδοχής των 
αιτήσεων, ελέγχου, πιστοποίησης και καταβολής 
της επιχορήγησης

Μεταξύ του Δημοσίου, το οποίο εκπροσωπεί ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και του ως άνω φο-
ρέα υποδοχής και ελέγχου αιτήσεων, πιστοποίησης και 
καταβολής της επιχορήγησης συνάπτεται σύμβαση εκ-
χώρησης ειδικών δικαιωμάτων πληρώντας τους όρους 
που αναφέρονται στο άρθρο 224 του ν. 4412/2016, 
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, τους όρους 
της παρούσας απόφασης και τους όρους της κοινής 
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υπουργικής απόφασης που μνημονεύεται στην παρ. 6.2 
του άρθρου 8.

Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τον τόπο και 
το χρόνο υπογραφής της, τα συμβαλλόμενα μέρη, σαφή 

περιγραφή των αναλαμβανόμενων αρμοδιοτήτων, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τις τυχόν προβλεπόμενες εγ-
γυήσεις, τον τρόπο και το χρόνο επιστροφής τους, τον 
τρόπο πληρωμής και τις ποινικές ρήτρες.
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Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ   
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*02010942802230048*

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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