
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπου-
δών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχο-
λής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

2 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου υπηρετού-
ντος μέλους της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας».

3 Μεταφορά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου θέσεων Διδακτικού 
Προσωπικού /μελών ΔΕΠ ως εξής:

4 Έγκριση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω-
τικής μόνιμου προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. διαφόρων 
κλάδων και ειδικοτήτων για το Β’ εξάμηνο του 
έτους 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 93941 /Ζ1 (1)
   Ορισμός της διάρκειας του πρώτου κύκλου σπου-

δών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της 

Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του ν. 4610/2019 

( Α΄70).
β. Των άρθρων 2 και 3 του ν. 4521/2018 (Α΄38) όπως 

ισχύει.
γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ-

βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι-
ήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄98).

δ. Του π.δ. 125/2016 (Α΄210) καθώς και του π.δ. 18/ 
2018 (Α΄31).

ε. Την Υ29/2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικο-
νομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β΄2168).

2. Την πρόταση της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση αριθμ. 12/ 
27.05.2019) περί ορισμού της διάρκειας του πρώτου 
κύκλου σπουδών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
της Σχολής Μηχανικών του Ιδρύματος σε δέκα (10) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα, η οποία περιλαμβάνει και το ενδει-
κτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος (συνεδρίαση 
Συνέλευσης Τμήματος με αριθμ. 8/17.05.2019). 

3. Την αριθμ. Φ.1/Γ/108ΝΠ/91819/Β1/6-6-2019 εισή-
γηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως 
ισχύει, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σύμφωνα με την οποία από την παρούσα απόφαση προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογι-
σμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ., η οποία εκτιμάται σε 142.000 ευρώ 
περίπου σε ετήσια βάση (142.000 ευρώ ο μέσος όρος 
ετήσιας δαπάνης ανά Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής = σύνολο πληρωθέντων και ανεξόφλητων 
υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 συμπεριλαμβα-
νομένου και του στεγαστικού επιδόματος Χ 1 Τμήμα = 
142.000 ευρώ), δεδομένου ότι με την αύξηση των ετών 
φοίτησης από τέσσερα (4) σε πέντε (5) (δηλ. 10 εξάμηνα) 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, θα προκληθεί 
αύξηση των ετών σίτισης των φοιτητών, του κόστους 
των εκπαιδευτικών βοηθημάτων, του κόστους του στε-
γαστικού επιδόματος, του κόστους αύξησης των ετών 
του φοιτητικού εισιτηρίου και πιθανώς η απασχόληση 
έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού του π.δ. 407/1980. 
Οι ανωτέρω δαπάνες δεν έχουν προβλεφθεί στον τακτι-
κό προϋπολογισμό του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για το οικονομικό έτος 
2019. Η όποια δαπάνη υπάρχει εις βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα 
αντιμετωπιστεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2019 
χωρίς πρόσθετη επιχορήγηση, αποφασίζουμε:

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορίζεται σε δέκα (10) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα. 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 13145/19/ΓΠ (2)

    Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου υπηρετού-

ντος μέλους της κατηγορίας Ειδικού Εκπαιδευτι-

κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Επιστή-

μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) 

του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθρ. 8 παρ. 18 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/Α’) όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 

(ΦΕΚ 83/Α’)
3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με αρ. πρωτ. 126603/Ζ2/ 

29-7-2016 (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την αριθμ. 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΦΕΚ 463/ΥΟΔΔ/ 

17-8-2018) Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη 
του Π.Θ.

5. Την 4390/Ζ2/11-1-2019 (ΦΕΚ 37/23-1-2019/Γ’) από-
φαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των για την μετάταξη μονίμων εκπαιδευτικών της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις 
Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. στα ΑΕΙ της χώρας.

6. Την αριθμ. 1657/19/ΓΠ/1-2-2019 Διαπιστωτική Πρά-
ξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την 
ένταξη των μονίμων εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.Ε.Π. και 
Ε.Δ.Ι.Π. των Τμημάτων του Ιδρύματος.

7. Την αριθμ. 824/7-5-2019 αίτηση του Ιωακειμίδη 
Παναγιώτη, μέλους της κατηγορίας Ε.Ε.Π. του ΤΕΦΑΑ 
της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού 
και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για τον 
καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του.

8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας στην αρ. 4/15-5-2019 συνεδρίασή της, για 
τον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του Ιωακειμίδη 
Παναγιώτη, μέλους της κατηγορίας Ε.Ε.Π. του Τμήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπου-
δών τους, το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο 
τους και τις ανάγκες του Τμήματος.

9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Ιωακειμίδη Παναγιώ-
τη του Γεωργίου, μόνιμου μέλους της κατηγορίας Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), ΠΕ κατηγορίας με Α’ 
Βαθμίδα, του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής, 
Αθλητισμού και Διαιτολογίας, καθορίζεται ως εξής: «Προ-
πονητική με έμφαση στη μυϊκή ενδυνάμωση». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Βόλος, 31 Μαΐου 2019

  Ο Πρύτανης 

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 20948 (3)
Μεταφορά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα 

Τμήματα του Πανεπιστημίου θέσεων Διδακτικού 

Προσωπικού /μελών ΔΕΠ ως εξής:

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 5α του ν. 2817/2000 

σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22 
του ν. 4009/2011 και την πρυτ. πράξη 3146/30.9.2003 
(ΦΕΚ 1645/7.11.2003, τ.Β’),

2) Τον ν. 4559/2018, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις.

3) Την απόφαση Φ/21388/Ζ2/12-2-2019 του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, σύμφωνα με την 
οποία έχουν διατεθεί στο Πανεπιστήμιο μας είκοσι (20) 
θέσεις για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού/ με-
λών Δ.Ε.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

4) Την απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρία αριθμ. 
1062/28-3-2019)

5) Την απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (συνε-
δρία αριθμ. 1539/19-3-2019)

6) Τις ανάγκες των Τμημάτων του Ιδρύματός μας και
7) Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση μετα-

φοράς θέσεων δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Μεταφέρουμε από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στα 
Τμήματα του Πανεπιστημίου μας, τις παρακάτω θέσεις 
διδακτικού προσωπικού/μελών ΔΕΠ ως εξής:

1. Τμήμα Γεωπονίας: 2 θέσεις
2. Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: 1 θέση
3. Τμήμα Μουσικών Σπουδών: 2θέσεις
4. Τμήμα Νοσηλευτικής: 2 θέσεις
5. Τμήμα Λογοθεραπείας 2 θέσεις
6. Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική 

Ηλικία: 2 θέσεις
7. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής: 1 θέση
8. Τμήμα Φιλοσοφίας: 2 θέσεις
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9. Τμήμα Μαθηματικών: 1 θέση
10. Τμήμα Φιλολογίας: 1 θέση
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 3 Ιουνίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

    Αριθμ. 4824  (4)
Έγκριση υπερωριακής εργασίας και εργασίας 

προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεω-

τικής μόνιμου προσωπικού του Ε.ΚΕ.Α. διαφό-

ρων κλάδων και ειδικοτήτων για το Β’ εξάμηνο 

του έτους 2019. 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Την απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπλη-

ρωτή Υπουργού Υγείας αριθ. Α2β/Γ.Π.οικ.44241/12.6.2017 
(ΦΕΚ 289/ΥΟΔΔ) «Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)».

2) Την Α3β/οικ. 58824/02-8-2016 (Β’ 2597) απόφαση 
των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης, Υγείας και Οικονομικών «Οργανι-
σμός του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.)».

3) Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 29 του νόμου 3868/2010 (Α’ 129) περί 

καθιέρωσης της λειτουργίας του Ε.ΚΕ.Α. σε 24ωρη βάση.
β. Του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (Α’ 176).
4) Τις αριθμ. οικ.2/40112/ΔΕΠ/26.5.2017 (ΑΔΑ:Ω9ΙΦΗ-

Ν3Μ) και 2/2015/ΔΕΠ/5-1-2016 (ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-Π07) εγκυ-
κλίους του Γ.Λ.Κ.

5) Τις εκτιμώμενες υπηρεσιακές ανάγκες για το Β’ εξά-
μηνο του έτους 2019 όπως αυτές προσδιορίζονται με 
τις κάτωθι εισηγήσεις:

α. Το αριθμ. 8587/17.12.2018 (ορθή επανάληψη) 
έγγραφο του Επιστημονικού Διευθυντή (αφορά προ-
γραμματισμό για το απασχολούμενο προσωπικό στην 
Διακίνηση Αίματος και Πλάσματος, στα Εργαστήρια Μο-
ριακού Ελέγχου Αίματος, Ορολογικού Ελέγχου Αίματος, 
Ελέγχου Ομάδων Αίματος και στο Γραφείο Προσέλκυσης 
Εθελοντών Αιμοδοτών).

β. Το αριθμ. πρωτ. 8551/07.12.2018 έγγραφο Προέ-
δρου για την Γραμματεία Δ.Σ.

γ. Το αριθμ. πρωτ. 4791/06.6.2019 έγγραφο της Προϊ-
στάμενης του Τμήματος Διαχείρισης Οικονομικών (αφο-
ρά προγραμματισμό για το απασχολούμενο προσωπι-
κό στο Τμήμα Διαχείρισης Οικονομικών και επίσης στο 
Γραφείο Κίνησης Οχημάτων του Ε.ΚΕΑ, στην φύλαξη και 
στην καθαριότητα των χώρων του Ε.ΚΕΑ).

δ. Τα αριθμ. πρωτ. 8569/07.12.2018 και 8435/04.12.2018 
έγγραφα της Προϊστάμενης του Τμήματος Διαχείρισης 

Ανθρωπίνων Πόρων (αφορούν προγραμματισμό για τον 
Προϊστάμενο Διεύθυνσης Συντονισμού και Οργάνωσης 
και για το απασχολούμενο προσωπικό στο Τμήμα Δια-
χείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και στο Γραφείο Πρωτο-
κόλλου, αντίστοιχα).

ε. Το αριθμ. πρωτ. 4736/05.6.2019 έγγραφο του Προ-
ϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, αποφα-
σίζουμε:

εγκρίνουμε για το Β’ εξάμηνο του έτους 2019:
α) Την υπερωριακή εργασία εξήντα οκτώ (68) υπαλ-

λήλων της Διοικητικής/Οικονομικής Υπηρεσίας, της Τε-
χνικής Υπηρεσίας και των εργαστηριακών τομέων του 
Ε.ΚΕ.Α. οι οποίοι θα εργαστούν συνολικά μέχρι οκτώ 
χιλιάδες εκατόν εξήντα (8.160,00) ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας έναντι δαπάνης ύψους σαράντα 
τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα δύο ευρώ και σαράντα 
λεπτών (€43.262,40) και μέχρι έξι χιλιάδες πεντακόσιες 
είκοσι οκτώ (6.528,00) ώρες υπερωριακής εργασίας Κυ-
ριακών και εξαιρέσιμων ημερών έναντι δαπάνης ύψους 
σαράντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι οκτώ ευρώ 
και ενενήντα έξι λεπτών (€ 47.928,96).

β) Την εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής σαράντα επτά (47) υπαλλήλων των εργα-
στηριακών τομέων του Ε.ΚΕ.Α. και του απασχολούμενου 
προσωπικού στην επιστασία μέχρι δέκα εννέα χιλιάδες 
εκατόν δέκα έξι (19.116,00) ώρες έναντι δαπάνης ύψους 
εξήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ 
και ογδόντα δύο λεπτών (€67.795,82).

Για τον σκοπό αυτό στον προϋπολογισμό του Ε.ΚΕ.Α. 
οικονομικού έτους 2019 έχουν εγγραφεί οι εξής πιστώσεις:

α) Πίστωση ύψους € 125.000,00 στον ΚΑΕ 0261 που 
αφορά την αποζημίωση για υπερωριακή εργασία.

β) Πίστωση ύψους € 70.000,00 στον ΚΑΕ 0263 που 
αφορά την αμοιβή για εργασία εξαιρέσιμων ημερών 
και νυκτερινών ωρών.

Η απογευματινή υπερωριακή εργασία και η υπερωρια-
κή εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες δεν 
θα υπερβεί ανά υπάλληλο κατά το α’ εξάμηνο του έτους 
2019 τις εκατόν είκοσι (120) και τις (96) ώρες, αντίστοιχα.

Η δαπάνη για την πληρωμή των ανωτέρω, περιορίζεται 
αποκλειστικά και μόνο στα πλαίσια των εγγεγραμμένων 
για το σκοπό αυτό πιστώσεων στον προϋπολογισμό του 
Ε.ΚΕ.Α. και δεν δύναται να αυξηθεί παρά μόνο με Απόφα-
ση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη 
πρόταση του οικείου διατάκτη.

Η ως άνω υπερωριακή εργασία και εργασία προς συ-
μπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής θα πραγμα-
τοποιείται με ευθύνη των κατά περίπτωση προϊστάμενων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αχαρνές, 6 Ιουνίου 2019

Η Πρόεδρος Δ.Σ.

ΧΑΡΙΣ ΜΑΤΣΟΥΚΑ   
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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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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