
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7036 
Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στη Γενι-

κή Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με σχέ-

ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-

νου σε εφαρμογή της παρ. 3 του αρ. 10 της από 

22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Α’ 161), απαιτούμενα προσόντα, διάρκεια απα-

σχόλησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - 

ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 22-08-2020 Πρά-

ξης Νομοθετικού Περιεχομένου « Έκτακτα μέτρα για την 
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια 
μέσων ατομικής προστασίας και την πρόσληψη προσω-
πικού καθαριότητας των σχολικών μονάδων, τη στήριξη 
των τουριστικών επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας 
και την ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προ-
στασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημί-
ας του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των 
πλημμυροπαθών της Εύβοιας που επλήγησαν κατά τις 
πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α’ 161), η 
οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4722/2020 (Α’ 177).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα που κυρώθηκε με το άρ-
θρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

γ. Του π.δ. 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διο-
ρισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα» (Α’ 39).

δ. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).

ε. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

στ. Του π.δ. 37/2020 «Διορισμός Υφυπουργού Προστα-
σίας του Πολίτη» (Α’ 65).

ζ. Του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

η. Την υπ’ αρ. 1673/27-03-2020 απόφαση Πρωθυπουρ-
γού και Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, 
Νικόλαο Χαρδαλιά» (Β’ 1070).

2. Το υπ’ αρ. 2/35335/15.9.2020 έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ. ΕΓΚΡ./140/17467/
23.9.2020 απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουρ-
γικού Συμβουλίου υπ’ αρ. 33/2006 (αρ. 2 παρ. 1) με θέμα 
«Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης 
εκατόν ενενήντα δύο (192) ατόμων, με σχέση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 
οκτώ (8) μηνών, σε εφαρμογή του άρθρου δέκατου της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 22ας Αυγού-
στου 2020 στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστα-
σίας».

4. Την υπ’ αρ. 8000/1/2020/106 - Α’/24.9.2020 εισήγηση 
της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού του 
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με τις δη-
μοσιονομικές επιπτώσεις της παρούσας.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, καθόσον οι διατάξεις της ρυθμίζουν 
θέματα διοικητικού χαρακτήρα.

6. Τις αυξημένες ανάγκες στελέχωσης της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για την κάλυψη της 
απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης αντιμετώπισης 
του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και 
των σχετικών, υγειονομικών και άλλων κινδύνων, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός - Αντικείμενο

1. Καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης στη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εκατόν ενενήντα 
δύο (192) ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας οκτώ (8) μηνών, 
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, 
για την ιχνηλάτηση και παρακολούθηση των διαδικασι-
ών απομόνωσης και ελέγχου των ασθενών κορωνοϊού 
COVID-19 και των στενών επαφών τους καθώς και τη 
συνδρομή στην αντιμετώπιση κάθε είδους σχετικής, 
υγειονομικής ή άλλης απειλής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Το προσωπικό της παρ. 1, για τους σκοπούς ενίσχυ-
σης του Εθνικού Μηχανισμού Διαχείρισης Κρίσεων και 
Αντιμετώπισης Κινδύνων, δύναται να τοποθετηθεί και 
στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προ-
στασίας (Π.Ε.ΚΕ.Π.Π.) του άρθρου 17 του ν. 4662/2020 
(Α’ 27) ως εξής:

α. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 
έδρα την Κομοτηνή δώδεκα (12) θέσεις.

β. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Αττικής με έδρα την Αθήνα τριάντα 
(30) θέσεις.

γ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Βορείου Αιγαίου με έδρα την Μυτι-
λήνη δώδεκα (12) θέσεις.

δ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Ελλάδας με έδρα την Πάτρα 
δώδεκα (12) θέσεις.

ε. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την 
Κοζάνη δώδεκα (12) θέσεις.

στ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ηπείρου με έδρα τα Ιωάννινα δώ-
δεκα (12) θέσεις.

ζ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα δώ-
δεκα (12) θέσεις.

η. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Ιονίων Νήσων με έδρα τη Λευκάδα 
δώδεκα (12) θέσεις.

θ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη τριάντα (30) θέσεις.

ι. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο δώδεκα 
(12) θέσεις.

ια. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο 
δώδεκα (12) θέσεις.

ιβ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη 
δώδεκα (12) θέσεις.

ιγ. Στο Π.Ε.ΚΕ.Π.Π. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία 
δώδεκα (12) θέσεις.

Άρθρο 2
Προσόντα και προϋποθέσεις

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσό-
ντα και προϋποθέσεις:

α. Να είναι Έλληνες πολίτες.
β. Να μην υπερβαίνουν το 40ο έτος της ηλικίας τους, 

κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2020. Για τον υπολογισμό 
της ηλικίας των υποψηφίων, ως ημερομηνία γέννησης 
λαμβάνεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

γ. Να κατέχουν τα, ανά κλάδο και ειδικότητα, υποχρε-
ωτικά και πρόσθετα προσόντα των διατάξεων του π.δ. 
50/2001 (Α’ 39).

δ. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρα-
τιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα 
από αυτές.

ε. Να μην έχουν εκπέσει από στρατιωτικό βαθμό, 
αποβληθεί ή απολυθεί κατά περίπτωση από τις Ένοπλες 
Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας καθώς και από θέση 
δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώ-
που δημοσίου δικαίου, για λόγους πειθαρχίας ή λόγους 
υγείας.

στ. Να μην έχουν καταδικασθεί για τέλεση ή απόπειρα 
κακουργήματος ή για έγκλημα ανυποταξίας, λιποταξίας, 
προσβολής του πολιτεύματος, προσβολής κατά της πολι-
τειακής εξουσίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς 
καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, παράβασης 

καθήκοντος, ανθρωποκτονίας εκτός της προερχομένης 
από αμέλεια, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, εκβί-
ασης, απάτης, υπεξαίρεσης (κοινή και στην Υπηρεσία), 
απιστίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, κατά της γενετήσιας 
ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενε-
τήσιας ζωής, εμπρησμό (με πρόθεση ή από αμέλεια) ή 
οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέ-
ντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχι-
στον τριών (3) μηνών. Επίσης, να μην έχουν παραπεμφθεί 
αμετάκλητα σε δίκη ή εγκλεισθεί σε σωφρονιστικό κατά-
στημα για κακούργημα ή κάποιο από τα πλημμελήματα 
αυτά. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε 
ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα που 
αποτελούν κώλυμα κατάταξης. Η απονομή χάριτος δεν 
αίρει την ανικανότητα για κατάταξη εκτός εάν έχει εκδο-
θεί έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συμμετοχής 
το κατά το άρθρο 47 παράγραφο 1 του Συντάγματος 
διάταγμα που αίρει το σχετικό κώλυμα.

ζ. Να μην έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών 
δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που 
ορίσθηκε για τη στέρησή τους.

η. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαρά-
σταση, έστω και επικουρική (πλήρη ή μερική).

2. Τα κριτήρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή 
τους είναι τα εξής:

α. Η κατοχή τίτλου σπουδών πανεπιστημιακής εκπαί-
δευσης.

β. Το κριτήριο της εντοπιότητας.
γ. Η γνώση ξένων γλωσσών.
δ. Η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
ε. Η εν γένει προσωπικότητα των υποψηφίων, μέσω 

διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης και ψυχομετρι-
κού ελέγχου από τις αρμόδιες Επιτροπές της παρ. 4 του 
άρθρου 3.

3. Τα ανωτέρω προσόντα και προϋποθέσεις πρέπει να 
συντρέχουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης, καθώς και κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

Άρθρο 3
Διαδικασία πρόσληψης

1. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από προκή-
ρυξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με 
την οποία ορίζονται:

α. Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία, κλάδο και 
ειδικότητα.

β. Τα απαραίτητα προσόντα, προϋποθέσεις και κω-
λύματα πρόσληψης σύμφωνα με τις διατάξεις της πα-
ρούσας.

γ. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος, ο τόπος 
και ο τρόπος υποβολής τους.

δ. Η κατάταξη των υποψηφίων βάσει των κριτηρίων 
της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Η προκήρυξη δημοσιεύεται, μέσω ηλεκτρονικής 
ανάρτησης, στον ιστόποπο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr), καθώς 
και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο και μέσο, με σκοπό 
την ευρύτερη και πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων.
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3. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη των οκτώ (8) ημερολογιακών ημερών.

4. Πριν τη σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης 
υποψηφίων θα διενεργείται ψυχομετρικός έλεγχος και 
προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων. Ο ψυχομετρι-
κός έλεγχος θα πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή 
Ψυχοτεχνικών, η οποία συγκροτείται με απόφαση του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη και θα περιλαμ-
βάνει ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (τεστ προσωπικότητας) 
και ψυχοτεχνικά τεστ. Τα ψυχοτεχνικά τεστ θα ερευνούν 
κυρίως την αυτοκυριαρχία, τη συναισθηματική σταθερό-
τητα, την προσαρμοστικότητα, το βαθμό ετοιμότητας, 
ψυχραιμίας και αντίληψης των υποψηφίων. Η προσωπική 
συνέντευξη θα διενεργείται από Τριμελή Επιτροπή Διε-
νέργειας Διαγωνισμού, η οποία συγκροτείται με απόφα-
ση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

5. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστα-
σίας με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού. Ένσταση κατά του προσωρινού πίνακα 
κατάταξης ασκείται μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημε-
ρών από την επομένη της ανάρτησής του στην ως άνω 
ιστοσελίδα. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Επιτρο-
πή Διενέργειας Διαγωνισμού. Ο οριστικός πίνακας προ-
σληπτέων και απορριπτέων καταρτίζεται και αναρτάται 
με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής στην ίδια ως άνω 
ιστοσελίδα.

6. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα 
γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 
προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέ-
τουν όλα τα κριτήρια της παρ. 2 του άρθρου 2. Η κατάτα-
ξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα 
γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική μο-
ριοδότηση που συγκεντρώνουν από τα μοριοδοτού-
μενα κριτήρια κατάταξης. Στην περίπτωση ισοβαθμίας 
υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός 
που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμο-
λογούμενο κριτήριο και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός 
που έχει τα περισσότερα μόρια στο δεύτερο κριτήριο 
και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η 
σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια 
κλήρωση.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά υποψηφίων
Οι υποψήφιοι, εντός της προθεσμίας που ορίζει η 

προκήρυξη, οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαι-
ολογητικά:

α. Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, στην οποία, μεταξύ 
άλλων, θα δηλώνουν ότι:

αα. έχουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις του άρ-
θρου 2 και δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του ιδίου άρ-
θρου, χωρίς να απαιτείται αναλυτική περιγραφή αυτών,

ββ. τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι 
αληθή και όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι 
γνήσια και ακριβή,

γγ. συναινούν στην επεξεργασία των στοιχείων που 
αναφέρουν στην αίτησή τους.

β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής 
ταυτότητας.

γ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών και απο-
δεικτικών χειρισμού Η/Υ.

δ. Ευκρινή φωτοαντίγραφα πιστοποιητικών ξένων 
γλωσσών.

ε. Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν προβλέπει η 
προκήρυξη.

Άρθρο 5
Πρόσληψη

1. Η πρόσληψη πραγματοποιείται με απόφαση του 
Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

2. Οι προσλαμβανόμενοι, με απόφαση Γενικού Γραμ-
ματέα Πολιτικής Προστασίας και σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική Ακαδημία και τον Εθνικό Οργανισμό Δη-
μόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), θα παρακολουθήσουν πρόγραμ-
μα εκπαίδευσης χρονικής διάρκειας έως σαράντα (40) 
ημερών, το οποίο θα αφορά σε ζητήματα ιχνηλάτησης, 
παρακολούθησης των διαδικασιών απομόνωσης και 
έλεγχου των ασθενών κορωνοϊού (COVID-19) και των 
στενών επαφών τους, καθώς και αντιμετώπισης κάθε 
είδους υγειονομικής και άλλης φύσεως κινδύνου και 
απειλών.

3. Η διαδικασία πρόσληψης του ως άνω προσωπικού 
ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Υφυπουργός 
 Προστασίας του Πολίτη

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Υγείας Εσωτερικών

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΙΚΙΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
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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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