
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

21 Ιανουαρίου 2021 ΤΕΥΧΟΣ  ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 73

337

 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Με την υπό στοιχεία  ΔΦ 11.1/17673/04-11-2020 πράξη 
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις του α) του π.δ. 50/2019 (Α’ 39), όπως 
ισχύει β) των άρθρων 70, 73 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), 
όπως ισχύει γ) του άρθρου 12 του ν. 3230/2004 (Α’ 44), 
δ) της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α’ 226), 
ε) του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α’ 237) στ) του ν. 4610/
2019 και ζ) τη σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβου-
λίου (Συνδρ. 3η 2-7-2020/2ο θέμα) μετατάσσεται, ύστερα 
από αίτησή της, η Αγγελάκη Μαριάννα του Οδυσσέα, δι-
οικητική υπάλληλος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελ-
λάδος (στην Κατερίνη) με προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Δ.Ε. ειδικότητας 
Διοικητικού, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κα-
τέχει σε προσωποπαγή θέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου 
Χρόνου κατηγορίας Π.Ε. ειδικότητας Διοικητικού - Οικο-
νομικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (στην 
Κατερίνη), επειδή κατέχει τα νόμιμα προσόντα.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων: 6767/01-12-2020).

      Με την υπό στοιχεία ΔΦ 10.1/319/8-1-2021 πράξη του 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος, που εκδόθηκε σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του ν. 3528/2007 
(Α’26), λύεται αυτοδίκαια την 31-12-2020, η υπαλληλική 
σχέση του Δήμου Βασίλειου του Παναγιώτη, μόνιμου 
υπαλλήλου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 
κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, λόγω συμπλήρω-
σης του 67ου έτους της ηλικίας του.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου:9774111256/04.01.2021).

  Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

    Ι 

 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

 Με την υπό στοιχεία 73/Φ30.2/05-01-2021 απόφα-
ση του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπι-

στημίου, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’195), όπως 
ισχύει, μετά τις τροποποιήσεις από το άρθρο 35 του 
ν. 4452/2017 και από την παρ. 1 του άρθρου 76 του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) και αντικαταστάθηκε από το άρ-
θρο 92 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), την παρ. 2 του άρθρου 
70 του ν. 4610/2019 (Α’70), το πρακτικό της υπ’ αρ. 44/ 
04-12-2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Νοσηλευτικής, τα πρακτικά των υπ’ αρ. 35/11- 12-2020 
και 36/15-12-2020 συνεδριάσεων της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού και 
το υπ’ αρ. 45/21-12-2020 πρακτικό της Συγκλήτου του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, μετακινείται ο 
Γεώργιος Κριτσωτάκης του Μιχαήλ, μέλος ΔΕΠ, σε μόνι-
μη οργανική θέση, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο  «Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας - 
Κοινωνική Επιδημιολογία» από το Τμήμα Νοσηλευτικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΛΜΕΠΑ στο Τμήμα 
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού της Σχολής Επι-
στημών Διοίκησης και Οικονομίας του ΕΛΜΕΠΑ, στην 
ίδια βαθμίδα, με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο και με το 
εν γένει υπηρεσιακό καθεστώς, επειδή έχει τα νόμιμα 
προσόντα.

  Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

    Ι 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 5501 
Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης μέ-

λους Δ.Ε.Π. στον Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστι-

κής και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος 

Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη βαθμίδα του 

Καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντι-

κείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα με έμφαση στη 

Μαθηματική Θεωρία του Αντικειμένου».

  Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών 
(συνεδρία υπ’ αρ. 687/11.11.2020), λαμβάνοντας υπόψη 
την από 02.11.2020 αίτηση εξέλιξης Αναπληρώτριας Κα-
θηγήτριας και σύμφωνα με τις διατάξεις:
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1. Της περ. ζ της παρ. 15 του άρθρου 15, της περ. ιδ της 
παρ. 2 του άρθρου 21 και των παρ. 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

2. Των παρ. 10 και 13 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 
(Α’ 129).

3. Της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
όπως αντικαταστάθηκε από την περ. α της παρ. 1 του 
άρθρου 30 του ν. 4452/2017 (Α’ 17).

4. Της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), 
την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4559/2018 (Α’ 142) και 
την παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α’ 13).

5. Του άρθρου 20 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει

6. Τα άρθρα 9 και 46 του ν.4521/2018 (Α’ 38).
7. Της περ.  α της παρ.  22 του άρθρου 80 του 

ν. 4009/2011 (Α’ 195) και των παρ. 8, 9 και 10 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

8. Της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2517/1997 (Α’ 160).
9. Του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α’ 69), όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει. 
10. Του π.δ. 134/1999 (Α’ 132).
11. Του π.δ. 105/2013 «Ίδρυση-συγκρότηση, κατάρ-

γηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων» (Α’ 137).

12. Του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

13. Της υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (ΥΟΔΔ 
465) διαπιστωτικής πράξης εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

14. Της υπό στοιχεία 122.1/6/14241/Ζ2/31.01.2017 
(Β’ 225) απόφασης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπό 
στοιχεία Φ. 122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β’ 2657) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Της υπό στοιχεία 122.1/43/55760/Ζ2/04.04.2018 
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρω-
ση μίας (1) θέσης καθηγητή ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-

ΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας στον Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής 
και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματι-
κών με γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα 
με έμφαση στη Μαθηματική Θεωρία του Αντικειμένου».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Επιχειρησιακή Έρευνα με 

έμφαση στη Μαθηματική Θεωρία του Αντικειμένου» 
αντιστοιχεί σε πλήρη κλάδο της Μαθηματικής Επιστή-
μης, συνεπώς της Επιστήμης που υπηρετεί το Τμήμα 
Μαθηματικών και ειδικότερα ο Τομέας Πιθανοτήτων, 
Στατιστικής και Επιχειρησιακής Έρευνας. Το αντικείμενο 
της Επιχειρησιακής Έρευνας με έμφαση στη Μαθηματική 

Θεωρία του Αντικειμένου αφορά την ανάπτυξη, μελέτη 
και εφαρμογή μαθηματικών υποδειγμάτων και τεχνικών 
σε προβλήματα σχετικά με το βέλτιστο σχεδιασμό δια-
δικασιών και συστημάτων για τη λήψη αποφάσεων στο 
χώρο της Οικονομίας, Παραγωγής, Εφοδιασμού κ.λπ. Το 
γνωστικό αυτό αντικείμενο, όπως διδάσκεται και ερευνά-
ται σε ένα Τμήμα Μαθηματικών, εστιάζει στην θεωρητική 
και μεθοδολογική προσέγγιση, με την αναγκαία μαθημα-
τική αυστηρότητα και πληρότητα. Οι ερευνητικές εργα-
σίες στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο δημοσιεύονται 
σε ικανό αριθμό έγκριτων διεθνών περιοδικών, όπως τα 
Operations Research, European Journal of Operational 
Research, Annals of Operations Research, International 
Journal of Production Economics, Omega, κ.λπ.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νική την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https: //apella.minedu.
gov.gr) στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την έναρ-
ξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος του 
ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
ανάρτησή της στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και 
η οποία θα αναφέρεται στο έγγραφο της ανακοίνωσης 
της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής στον Ημερήσιο 
Τύπο από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ειδικότερα, οι 
υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. 
Ως τέτοια νοούνται:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο 
της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα 
πρέπει να έχει κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής από-
φασης εκλογής.

3. Διδακτορική διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-
μοσιεύματα.

4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Κάθε επιπλέον στοιχείο (πιστοποιητικά προϋπηρε-

σίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου, κ.τ.λ.) 
που να αποδεικνύουν τα προσόντα τους.

7. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (Α’ 254) ότι δεσμεύονται ότι θα 
έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 
ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδο-
ση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα δι-
ορισμού.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
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πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να 
ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι οποί-
ες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα εκλε-
γούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της Πρυτανικής 
Πράξης διορισμού τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).

- Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμέ-
νου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής 
του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου 
Α’ τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής 
Πράξης διορισμού.

- Οι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο εΕλληνικού Λυκείου ή 
εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας 
Γ1 επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το 
οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρή-
ση της ελληνικής γλώσσας.

- Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της αίτησης κατά τα ανωτέρω εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ιωάννινα, 24 Νοεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

    Ι 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Με την υπ’ αρ. 1735/7-1-2021 διαπιστωτική πράξη του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 148 και 156 του 
ν. 3528/2007 (Α’ 26) και την υπ’ αρ. 3815/6-4-2020 πρυ-
τανική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής 
σε προϊσταμένους/ες των οργανικών μονάδων του Πα-
νεπιστημίου Μακεδονίας» (Β’ 1499), λύεται αυτοδίκαια 
η υπαλληλική σχέση, της Μαρίας Άλτα του Θεοδώρου, 
μονίμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (ΕΤΕΠ/ΔΕ) του Τμήματος Οργάνωσης και Διοί-
κησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από τη 
θέση που κατείχε στο Πανεπιστήμιο.

Η υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 63 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα απονέμει την ευαρέσκειά της στην Άλτα 
Μαρία του Θεοδώρου, λόγω ευδόκιμης υπηρεσίας τρι-
άντα ενός (31) ετών, πέντε (5) μηνών και είκοσι ημερών 
(20) ημερών.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8416115811/28-12-2020).

  Με εντολή Πρύτανη 
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 
Διεύθυνσης Διοικητικού

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ   
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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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