
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥ-
ΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). 

2 Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥ-
ΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). 

3 Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥ-
ΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). 

4 Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥ-
ΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./42/5329 (1)
   Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥ-

ΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 (Α΄ 

105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομι-
κής κρίσης» (Α΄ 40), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της 
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).

2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.», το 
π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση 

και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/17285/29-7-2016 
εγκριτική απόφαση. 

5. Το υπ΄ αρ. 2535/5-2-20 αίτημα της Ανώνυμης Εται-
ρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ 
Α.Ε.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 1 
του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Την κατανομή σαράντα ενός (41) ατόμων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Τεχνολο-
γικής Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης 
και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ Α.Ε., της προ-
κήρυξης 1 Κ/2018 (ΑΣΕΠ 7) και σύμφωνα με τον πίνακα 
διοριστέων ο οποίος κυρώθηκε με την 34/23-1-2020 
απόφαση του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 64 
(Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών), ως εξής:

• δύο (2) θέσεων, του κλάδου - ειδικότητας TE ΔΙΟΙΚΗ-
ΤΙΚΟΙ (ΑΡΔ02), (Κωδ. θέσης 501)

• τριών (3) θέσεων του κλάδου - ειδικότητας TE ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3), (Κωδ. θέσης 502)

• δύο (2) θέσεων του κλάδου - ειδικότητας TE ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 503)

• μίας (1) θέσεως του κλάδου - ειδικότητας TE ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 504)

• δύο (2) θέσεων του κλάδου - ειδικότητας TE ΜΗΧΑ-
ΝΟΛΟΓΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 505)

• Δεκαπέντε (15) θέσεων του κλάδου - ειδικότητας TE 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ (ΑΡΔ02) (Κωδ. θέσης 506)

• μίας (1) θέσεως του κλάδου - ειδικότητας TE ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 507)

• έντεκα (11) θέσεων του κλάδου - ειδικότητας TE ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κωδ. θέσης 508)

• τριών (3) θέσεων του κλάδου - ειδικότητας TE ΠΡΟ-
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ (ΑΡΜ2), (Κωδ. θέσης 509)

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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• μίας (1) θέσεως του κλάδου - ειδικότητας TE ΤΟΠΟ-
ΓΡΑΦΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΑΡΤ3) (Κώδ. θέσης 510).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./43/9112 (2)
Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥ-

ΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

(Α΄ 105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομι-
κής κρίσης» (Α΄ 40), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της 
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).

2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και 
καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπη-
ρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.», το π.δ. 
83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και 
κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματει-
ών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ. 4573/01-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/17285/29-7-2016 
εγκριτική απόφαση.

5. Το υπ΄ αρ. 702/16-04-20 αίτημα της Ανώνυμης 
Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενενήντα επτά (97) ατόμων, με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτε-
ροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, στην Ανώνυμη Εταιρεία 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ Α.Ε., 
με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 
1 Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 7) και σύμφωνα με τον 

πίνακα προσληπτέων ο οποίος κυρώθηκε με την 194/
20-3-2020 απόφαση του ΑΣΕΠ και δημοσιεύτηκε στο 
Γ΄ 419 (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

    Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./44/9622 (3)
Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥ-

ΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

(Α΄ 105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομι-
κής κρίσης» (Α΄ 40), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της 
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).

2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.», το 
π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/17285/29-7-2016 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει.

5. Το υπ΄ αρ. 7427/30-04-20 έγγραφο της Ανώνυμης 
Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εβδομήντα ενός (71) ατόμων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Πανεπι-
στημιακής (ΠΕ) Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πίνακα 
προσληπτέων ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 522, 
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στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020

Ο Υπουργός 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ι

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./45/9470 (4)
    Κατανομή προσωπικού στην Ανώνυμη Εταιρεία 

Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥ-

ΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 119 του ν. 4549/2018 

(Α΄  105) «Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας 
Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθ-
μίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρα-
τηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας - 
Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομι-
κής κρίσης» (Α΄ 40), όπως ισχύουν, και τις διατάξεις της 
παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54).

2. Το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) με θέμα «Σύσταση, συγ-
χώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων 
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά 
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων.», το 
π.δ. 83/2019 (Α΄ 121) με θέμα «Διορισμός Αντιπροέδρου 

της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών» και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση 
και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμμα-
τειών/ Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

3. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/01-3-2011 
(Β΄ 323) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
Οικονομικών, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων 
των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Την υπ΄ αρ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./123/17285/29-7-2016 
εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, 
όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4210/
2013 (Α΄ 254).

6. Το υπ΄ αρ. 7327/27-04-2020 έγγραφο της Ανώνυμης 
Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - 
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

7. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του τακτικού προσωπικού και των λειτουργών που 
διορίζονται ή προσλαμβάνονται στους φορείς της παρ. 
1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή εβδομήντα (70) ατόμων κατηγορίας 
ΥΕ - Εργατών (ΕΤ2), από προσωρινούς πίνακες κατάτα-
ξης των υποψηφίων της Προκήρυξης 4Κ/2018 (Α.Σ.Ε.Π. 
13), στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Ιουνίου 2020 

Ο Υπουργός 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 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,

*02023911706200004*
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