
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 101195/ 17.09.2021 
απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύ-
σεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλε-
κτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).

2 Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων 
(ΑΣΑ) του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Π.Ε. 
Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

3 Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4765/ 
2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 17773 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 101195/ 17.09.2021 

απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-

δύσεων «Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις 

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, 

λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-
νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» 
(Α’ 133).

2. Το 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).

3. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121).

4. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων» (Α’ 15).

5. Το άρθρο 22 του ν. 1682/1987 «Μέσα και όργανα 
αναπτυξιακής πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες 
και αναπτυξιακές συμβάσεις, ένταξη επενδύσεων στα 

Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποί-
ηση του ν. 1262/1982 και άλλες διατάξεις» (Α’ 14).

6. Toν ν.4483/1965 «Περί καταργήσεως του υποχρε-
ωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 118).

7. Την υπ’ αρ. 41392/13189/3281/20.07.1976 απόφαση 
του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί επανελέγχου των εσω-
τερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων» (Β’ 965).

8. Την υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 απόφα-
ση «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτε-
ρικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρό-
τυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β’ 470) 
και ιδίως την παρ. 1 του άρθρου 1 και τα άρθρα 3 και 4.

9. Την υπό στοιχεία Φ.Α’50/12081/642/26.07.2006 κοι-
νή υπουργική απόφαση «Θέματα Ασφάλειας των Εσω-
τερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρω-
ση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού 
ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (Β’ 1222), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 130414/16.12.2019 
κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση Διατάξεων 
Διαφορικού Ρεύματος» (Β’ 4825).

10. Την υπ’ αρ. 101195/17.09.2021 απόφαση του Υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και Ειδικές 
Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 129600/29.11.2021 
(Β’ 5635) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επεν-
δύσεων.

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 101195/ 

17.09.2021 υπουργικής απόφασης «Γενικές και Ειδικές 
Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654), 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»: Πρότυπο του ΕΛΟΤ που 
έχει συνταχθεί με βάση τα έγγραφα εναρμόνισης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης 
(CENELEC), τα οποία προέρχονται κυρίως από τη σειρά 
HD 60364 αλλά και από τη σειρά HD 384, και το οποίο 
έχει δημοσιευθεί ως ΕΛΟΤ 60364, όπως εκάστοτε ισχύει.»

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Η υποπερ. ββ (i) της περ. β της παρ. 4 του άρθρου 4 

της υπ’ αρ. 101195/17.09.2021 υπουργικής απόφασης 
«Γενικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκα-
ταστάσεις» (Β’ 4654), αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«i) τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά 
σε ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών 
που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη 
γείωσης. Στην περίπτωση τροποποίησης ηλεκτρικού 
πίνακα: α) συντάσσεται ΥΔΕ μόνο για το τμήμα της ΕΗΕ 
που αφορά σε αυτόν (τον πίνακα) και η υποβολή της δεν 
μεταβάλλει το χρόνο πραγματοποίησης του επόμενου 
τακτικού επανελέγχου της ΕΗΕ που θα αφορά πλέον 
το σύνολό της, β) στην «Αιτία έκτακτου ελέγχου» της 
Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) 
του Παραρτήματος Ι της προαναφερόμενης υπουργικής 
απόφασης αναφέρεται: «αφορά σε τμήμα ΕΗΕ μετά από 
τροποποίηση ηλεκτρικού πίνακα», γ) προϋπόθεση για τη 
σύνταξη της ΥΔΕ, που αφορά σε τροποποίηση ηλεκτρι-
κού πίνακα, είναι να καλύπτεται η λοιπή εγκατάσταση 
από ΥΔΕ εν ισχύ, την οποία λαμβάνει υπόψη του ο έχων 
το νόμιμο δικαίωμα υπογραφής της.»

Άρθρο 3
Οι παρ.  5 και 7 του άρθρου 6 της υπ’  αρ. 101195/ 

17.09.2021 υπουργικής απόφασης «Γενικές και Ειδικές 
Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (Β’ 4654), 
αντικαθίστανται ως ακολούθως:

«5. Μέχρι 31.12.2023 δύναται να εφαρμόζονται και 
οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 
3 και 4, της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/ 
1816/88/27.02.2004 (Β’ 470).»

«7. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης, καταρ-
γούνται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοι-
χεία Φ.7.5/1816/88/27.02.2004 (Β’ 470), εκτός αυτών της 
παρ. 1 του άρθρου 1, και των άρθρων 3 και 4, οι οποίες 
καταργούνται από την 01.01.2024.»

Άρθρο 4
Στο «Πρωτόκολλο Ελέγχου Εσωτερικής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας κατά ΕΛΟΤ 60364» του Παραρτήματος Ι της 
υπ’ αρ. 101195/17.09.2021 υπουργικής απόφασης «Γε-
νικές και Ειδικές Απαιτήσεις για τις Ηλεκτρικές Εγκατα-
στάσεις» (Β’ 4654), δηλώνεται από τον έχοντα το νόμιμο 
δικαίωμα της υπογραφής η έκδοση (χρονολογία) του 
προτύπου ΕΛΟΤ 60364, με το οποίο πραγματοποιήθηκε 
ο έλεγχος της παρ. 1 του άρθρου 4.

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

   Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/20178/295 (2)
Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) 

του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Π.Ε. Αιτωλο-

ακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 55 

του ν. 4819/2021 (Α’ 129).
2. Τον ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλ-

λοντος» (Α’ 160).
3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/90439/ 1846/2021 κοι-

νή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για την υγειο-
νομική ταφή αποβλήτων» (Β’ 4514).

4. Τα άρθρα 225-247 του ν. 4555/2018 (Α’ 133).
5. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).
6. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).
7. Το από 08/02/2023 έγγραφο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογ-

γίου (υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/15167/107/10.02.2023, 
ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/15167/237/13.02.2023).

8. Την ανάγκη αποτροπής της συσσώρευσης αποβλή-
των και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος καθώς και 
την ανάγκη διασφάλισης της δημόσιας υγείας στον Δήμο 
Ι.Π. Μεσολογγίου.

9. Το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτω-
λοακαρνανίας ο ΧΥΤ Παλαίρου δύναται να εξυπηρετή-
σει προσωρινά συγκεκριμένες ανάγκες διαχείρισης των 
αποβλήτων της Ι.Π. Μεσολογγίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αλλά προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογ-
γίου, αποφασίζει:

Τη μεταφορά και διάθεση μέγιστης ποσότητας δώδεκα χι-
λιάδων τόνων (12.000t) αστικών στερεών αποβλήτων του δή-
μου Ι.Π. Μεσολογγίου, στο νόμιμα λειτουργούντα ΧΥΤ Παλαί-
ρου, στην θέση «Κακοπετριά» του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας, 
νομού Αιτωλοακαρνανίας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η προσωρινή διαχείριση επιβάλλεται για λόγους δη-
μοσίου συμφέροντος προκειμένου να προστατευτεί η 
δημόσια υγεία και το περιβάλλον από τη συσσώρευση 
των αποβλήτων και να πραγματοποιηθεί η αποκομιδή 
αυτών, η οποία δεν επιδέχεται αναβολή.

Στον εν λόγω ΧΥΤ αποδεκτά θα γίνονται απόβλητα με 
κωδικό καταλόγου αποβλήτων (ΕΚΑ) 20 03 01, ανάμεικτα 
αστικά απόβλητα.

Ο Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου υποχρεούται:
α. Να μεταφέρει τα ανωτέρω απόβλητα στον οριζόμενο 

στην παρούσα νόμιμα λειτουργούντα χώρο υγειονομικής 
ταφής, καταβάλλοντας το ισχύον τέλος χρήσης στον αρ-
μόδιο φορέα λειτουργίας του, υποχρεωμένου του τελευ-
ταίου να τα αποδέχεται.

β. Να τηρεί αρχείο με παραστατικά στοιχεία της μετα-
φοράς των αποβλήτων και να τα υποβάλλει, όταν ζητη-
θούν, από κάθε αρμόδια υπηρεσία.
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Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 3924 (3)
Καθορισμός θέσεων του άρθρου 6 του ν. 4765/ 

2021 που καλύπτονται από άτομα με ποσοστό 

αναπηρίας τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 6 του ν. 4765/2021 “Εκσυγχρονισμός του 

συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενί-
σχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού 
(ΑΣΕΠ) και λοιπές διατάξεις” (Α’ 6).

2. Το άρθρο 51 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: 
Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας 
Διοίκησης» (Α’ 133).

3. Τον ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα Τουρισμού»(Α’ 187).

4. Τα άρθρα 75-83 του Κεφαλαίου ΙΑ’ του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

5. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι-
σμού» (Α’ 157).

6. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-
τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

7. Την υπ’ αρ. 31/27-9-2022 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου «Έγκριση προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2023».

8. Το υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./οικ. 17599/9-11-
2022 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Διαβίβαση 
πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 
2023».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πρά-
ξης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν 
από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενή-
ντα τοις εκατό (50%), οι οποίες αντιστοιχούν στο Υπουρ-
γείο Τουρισμού και έχουν κατανεμηθεί στην υπ’ αρ. 31/ 
27-9-2022 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που αφο-
ρά στην έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων 
έτους 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του 
ν.4765/2021, ως εξής:

Α/Α
Κωδικός 
Θέσης

Φορέας
Εργασιακή 

Σχέση
Κατηγορία 

Εκπαίδευσης
Κλάδος

1 5887123374 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

2 9291105114 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

3 9311884943 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (1)

4 9747235712 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (2)

5 2911273118 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

6 1251071110 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

7 1183226871 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΣ ΤΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2023

Ο Υπουργός 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ   



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ10496 Τεύχος B’ 1188/03.03.2023

*02011880303230004*

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,




