
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3233   
 Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έως τρεις 

(3) μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
1) Της παραγράφου 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου 

της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας 
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς 
και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68),

2) του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρ-
τητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 
θεμάτων διοίκησης» (Α’ 28),

3) του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημόσιων Πο-
λιτικών Διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών 
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α’ 54),

4) του άρθρου 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014 «Αρ-
χές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσω-
μάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 143), όπως ισχύει,

5) των άρθρων 7-35 του κεφαλαίου Β’ του ν. 4354/2015 
(ΦΕΚ 176/Α’/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δη-
μοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων»,

6) του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβου-
λίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και ανα-
βάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α’ 17),

7) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133),

8) του άρθρου 2 του ν.  3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως ισχύει,

9) των άρθρων 8,10 και 11 του ν. 4375/2016 «Οργάνω-
ση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυ-
γών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνι-
κής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/
ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
«σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και 
ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδι-
ατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία 
δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 51), όπως ισχύουν,

10) του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’) «Κω-
δικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυ-
βερνητικά όργανα»,

11) του άρθρου 12 παρ. 2 του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) 
«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,

12) του π.δ.  122/2017 (ΦΕΚ  149 Α’) «Οργανισμός 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής», όπως ισχύει,

13) του π.δ. 4/2020 (ΦΕΚ 4 Α’) «Σύσταση Υπουργείου 
Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδι-
οτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων»,

14) του π.δ. 6/2020 (ΦΕΚ 5 Α’) «Διορισμός Υπουργού 
και Αναπληρωτή Υπουργού»,

15) του π.δ. 9/2020 (ΦΕΚ 10 Α’) «Μεταφορά υπηρεσιών 
και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας 
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου»,

16) του π.δ 18/2020 (ΦΕΚ 34 Α’) «Μετονομασία και σύ-
σταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου,

17) Την αριθμ. 340/18-07-2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο 
Σκυλακάκη» (Β’ 3051).

2. Την 11.1/1076/21.12.2012 κοινή υπουργική από-
φαση «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής στο Δ.Δ. 
Φυλακίου Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου» (Β’ 3543).
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3. Την 2969/02.12.2015 (Β’ 2602) κοινή υπουργική από-
φαση «Σύσταση Κέντρων Πρώτης Υποδοχής και προσω-
ρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων 
ομάδων πολιτών τρίτων χωρών», με την οποία συστάθη-
κε, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-
ρινή Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων 
ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Λέσβου, Κω, Λέρου».

4. Την 6634/1-147524/8.1.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Σύσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και 
προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και 
ευάλωτων ομάδων πολιτών τρίτων χωρών στις νήσους 
Χίο και Σάμο» (Β’ 10).

5. Την 3385/5.2.2018 (Β’ 417) απόφαση του Υπουργού 
Μεταναστευτικής Πολιτικής «Κανονισμός λειτουργίας 
Υπηρεσίας Ασύλου».

6. Την 1/7433/15.4.2019 (Β’ 2219) απόφαση των Υπουρ-
γών Εθνικής Άμυνας - Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
Και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Προστασίας του Πολίτη - 
Υγείας - Μεταναστευτικής Πολιτικής «Γενικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και 
Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης».

7. Την αριθμ. 2945/23-3-2020 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης και Ασύ-
λου «Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών 
Τρίτων Χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί 
διεθνή προστασία» (Β’ 1016).

8. Την από 26/3/2020 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, Ε.Φ. 1055.201.0000000 «Γενική Γραμματεία Με-
ταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου» του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σύμφωνα 
με την αριθμ. 3202/1-4-2020 έκθεση της Γ.Δ.Δ.Ο.Υ. του 
Υπουργείου.

10. Τις έκτακτες ανάγκες κάλυψης με προσωπικό των 
δομών φιλοξενίας μεταναστών του Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης έκτακτου 
προσωπικού με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου 
Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών, 
κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, για την κάλυ-
ψη εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Μετανάστευσης 
και Ασύλου και ειδικότερα των Κέντρων Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης και Προσωρινών Δομών Φιλοξενίας αι-
τούντων Άσυλο και ευάλωτων ομάδων της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Γενικής Γραμματείας 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου, ως εξής:

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-
ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων 
ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Λέσβου.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-
ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων 
ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Κω.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-
ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων 
ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Λέρου.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-
ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων 
ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Σάμου.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης και Προσω-
ρινής Δομής Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και ευάλωτων 
ομάδων πολιτών τρίτων χωρών Χίου.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Φυλακίου 
Δήμου Ορεστιάδας.

Στη Δομή «ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ», στο στρατόπεδο «ΓΕΡΑΚΙ-
ΝΗ» του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

Στη Δομή «ΣΙΝΤΙΚΗΣ», στη θέση «ΚΛΕΙΔΙ» του Δήμου 
Σιντικής, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Άρθρο 2
Αριθμός Προσωπικού

Το σύνολο του προς πρόσληψη προσωπικού ανέρχε-
ται στα εκατόν πενήντα (150) άτομα Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Γενικών καθηκόντων, για την παροχή βο-
ηθητικών εργασιών επί του πεδίου των Κέντρων Υπο-
δοχής και Ταυτοποίησης και των Προσωρινών Δομών 
Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και ευάλωτων ομάδων του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Η κατανομή 
του προσωπικού στις Οργανικές Μονάδες, όπως αυτές 
περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας θα εξειδικευ-
θεί με την έκδοση της προκήρυξης.

Άρθρο 3
Διαδικασία Πρόσληψης

1. Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί μετά από δημό-
σια πρόσκληση του Υπουργείου Μετανάστευσης και 
Ασύλου, στην οποία θα καθορίζονται ο αριθμός προ-
σωπικού που θα προσληφθεί, τα απαιτούμενα προσόντα, 
τυπικά και ουσιαστικά, η αντίστοιχη οργανική μονάδα 
τοποθέτησης τους, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής, η 
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων και 
ο τρόπος υποβολής τους.

2. Η προκήρυξη αναρτάται στους χώρους ανακοινώ-
σεων των καταστημάτων της ΥΠ.Υ.Τ., όπου θα προσλη-
φθεί το προσωπικό ΙΔΟΧ, και στην ιστοσελίδα της οικείας 
υπηρεσίας, καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, του «Διαύγεια» 
και της «Ανοικτής Διακυβέρνησης/OpenGov», με μέρι-
μνα της αρμόδιας υπηρεσίας έκδοσης της απόφασης.

3. Η σύνταξη του προσωρινού πίνακα κατάταξης των 
υποψηφίων πραγματοποιείται από Τριμελή Επιτροπή, 
η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Με-
τανάστευσης και Ασύλου και αποτελείται από: α) τον 
Γενικό Γραμματέα Υποδοχής αιτούντων Άσυλο με τον 
αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Υπουργό Μετα-
νάστευσης και Ασύλου, β) τον Διοικητή της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με τον αναπληρωτή αυτού, 
ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Μετανάστευσης και 
Ασύλου και γ) τον Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητι-
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κής Υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρε-
σίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου με τον αναπληρωτή του, που 
ορίζεται από τον Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. 
Χρέη Προέδρου της Τριμελούς Επιτροπής αναλαμβάνει 
ο Γενικός Γραμματέας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο και, 
όταν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμ-
ματέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Υπηρεσίας 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης με βαθμό Α’ ή Β’, ο οποίος 
ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την ίδια απόφαση.

4. Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης αναρτάται στην 
ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 
και της ΥΠ.Υ.Τ., με μέριμνα της ανωτέρω Επιτροπής. Έν-
σταση κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης ασκείται 
μόνο για λόγους νομιμότητας, εντός αποκλειστικής προ-
θεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της 
ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου. Οι ενστάσεις εξετάζονται από την 
ανωτέρω Επιτροπή. Ο οριστικός πίνακας προσληπτέων 
και απορριπτέων καταρτίζεται και αναρτάται με μέριμνα 
της Επιτροπής, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετα-
νάστευσης και Ασύλου και την ΥΠ.Υ.Τ. 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 διαθέτουν τα βασικά κριτήρια, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας. Η κατάταξη μετα-
ξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται 
κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία 
που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια 
κατάταξης. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη 
συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισ-
σότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο 
και, εάν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότε-
ρες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο και ούτω καθεξής. Αν 
εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υπο-
ψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Άρθρο 4
Αναγκαία Κριτήρια

1. Για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής οι υπο-
ψήφιοι σε κάθε περίπτωση πρέπει πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις:

α) Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών και οι άνδρες 
υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις, β) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούρ-
γημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση 
(κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογρα-
φία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία 
περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτρο-
πή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής 
εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, γ) να μην είναι υπό-
δικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βού-
λευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμε-
νης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, 
δ) λόγω καταδίκης, να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά 
τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση 
αυτή και ε) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

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

- Το κριτήριο της εντοπιότητας, ως πρώτο βαθμολο-
γούμενο κριτήριο.

- Ο βαθμός του βασικού τίτλου σπουδών τους, ως αμέ-
σως επόμενο βαθμολογούμενο κριτήριο.

Οι υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο της εντοπι-
ότητας κατατάσσονται με βάση τον βαθμό του βασικού 
τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση που εξαντληθούν οι 
υποψήφιοι που διαθέτουν το κριτήριο της εντοπιότητας, 
τότε εξετάζονται οι υποψηφιότητες και κατατάσσονται 
οι υποψήφιοι, με βάση τον βαθμό του βασικού τίτλου 
σπουδών τους.

3. Οι υποψήφιοι, για την απόδειξη των «Απαιτούμενων 
Προσόντων» οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα εξειδικευθούν με 
την προκήρυξη.

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 2 Απριλίου 2020

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός
Οικονομικών  Εσωτερικών

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ   



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ11924 Τεύχος B’ 1163/03.04.2020

*02011630304200004*

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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