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1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Με την υπό στοιχεία 152601/Ν1/24.11.2021 πράξη της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 30, 37 του ν. 682/1977 (Α’  244), 
το άρθρο 156 του ν. 3528/2007 (Α’  26) και την παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 3687/2008, όπως έχει αντικατασταθεί 
με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) 
γίνονται δεκτές οι εμπρόθεσμες αιτήσεις παραίτησης 
και διαπιστώνεται από 01.09.2020 η λύση εργασιακής 
σχέσης των ακόλουθων ιδιωτικών εκπαιδευτικών με ορ-
γανική θέση σε ισότιμα με αντίστοιχα Δημόσια σχολεία 
της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας: ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΕΛΛΟΥ 
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΖΩΗΣ, εκπαιδευτικός Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02 βαθμού Α με ΜΚ 17, 
ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης κλάδου ΠΕ 02 βαθμού Α με ΜΚ 17, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΚΑΜΤΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ και της ΑΙΜΙΛΙΑΣ, εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 04.02 βαθμού 
Α με ΜΚ 17.

   Με την υπό στοιχεία 152204/Ν1/24.11.2021 πράξη της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 30, 37 του ν. 682/1977 (Α’ 244), 
το άρθρο 156 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και την παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 3687/2008, όπως έχει αντικατασταθεί 
με την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) γί-
νονται δεκτές οι εμπρόθεσμες αιτήσεις παραίτησης και 
διαπιστώνεται από 01.09.2020 η λύση εργασιακής σχέ-
σης των ακόλουθων ιδιωτικών εκπαιδευτικών με οργα-
νική θέση σε ισότιμα με αντίστοιχα Δημόσια σχολεία της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 
του ΧΑΡΙΛΑΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, εκπαιδευτικός Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 60 βαθμού Α με ΜΚ 
12, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ και 

της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ, εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ-
σης κλάδου ΠΕ 70 βαθμού Α με ΜΚ 08, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΛΩ-
ΝΑ του ΣΤΕΦΑΝΟΥ και της ΕΥΦΡΑΞΟΥΔΑΣ εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 80 βαθμού Α 
με ΜΚ 18, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΖΗΣΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ και της ΦΡΕΙ-
ΔΕΡΙΚΗΣ, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
κλάδου ΠΕ 78 βαθμού Α με ΜΚ 10, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟ-
ΛΕΛΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 03 βαθμού Α 
με ΜΚ 10, ΕΛΕΝΗ ΔΕΔΕ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ και της ΙΣΜΗ-
ΝΗΣ εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλά-
δου ΠΕ 06 βαθμού Α με ΜΚ 16, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΟΥ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 02 βαθμού Α 
με ΜΚ 13, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ και της 
ΕΛΕΝΗΣ, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
κλάδου ΠΕ 04.01 βαθμού Α με ΜΚ 14, ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΛΑΧΑ-
ΚΗ ΜΕΡΜΗΓΚΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ και της ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, 
εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 
02 βαθμού Α με ΜΚ 19, ΧΑΡΗΣ-ΧΑΡΙΤΩΝΑΣ ΓΡΑΙΚΟΣ του 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ και της ΕΛΠΙΝΙΚΗΣ, εκπαιδευτικός Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 03 βαθμού Α με ΜΚ 16, 
ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΓΙΟΥΚΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΑΝΝΑΣ εκ-
παιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 
79.01 βαθμού Α με ΜΚ 12. 

   Με την υπό στοιχεία 152603/Ν1/24.11.2021 πράξη της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθη-
κε σύμφωνα με τα άρθρα 30, 37 του ν. 682/1977 (Α’ 244), 
το άρθρο 156 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και την παρ. 2 του 
άρθρου 4 του ν. 3687/2008, όπως έχει αντικατασταθεί με 
την παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α’ 83) γίνεται 
δεκτή η από 09.03.2021 εμπρόθεσμη αίτηση παραίτη-
σης και διαπιστώνεται από 01.09.2021 η λύση εργασια-
κής σχέσης του ΤΕΥΚΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 
του ΑΝΔΡΕΑ και της ΕΛΕΝΗΣ ιδιωτικού εκπαιδευτικού 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 03 βαθμού Α 
με ΜΚ 19 με οργανική θέση στο ισότιμο με αντίστοιχο 
Δημόσιο σχολείο ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ. 

 Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
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2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

   ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αριθμ. ΔΦ 10.1/23162 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους Δ.Ε.Π. του Τμή-

ματος Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών 

και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Μηχανικών του 

Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στη βαθ-

μίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνω-

στικό αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στη 

Θεωρία Ελέγχου και Προγραμματισμός επιστη-

μονικών εφαρμογών».

Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (συ-
νεδρίασης πρακτικό 20/8-9-2021) της Σχολής Μηχανι-
κών και σύμφωνα με:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πειρα-
ματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις (Α΄ 70),

2. των άρθρων 1, 2 και 4 του ν. 2517/1997 «Εκλογή 
Διδακτικού Προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις» (Α΄160), με την επιφύλα-
ξη των μεταβατικών διατάξεων του ν. 4009/2011,

3. του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως αντι-
καταστάθηκε με το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄83) και με το 
άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129) «Ρυθμίσεις θε-
μάτων προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι»,

4. της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4115/2016 
(Α’ 159) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4452/
2017 (Α΄ 17), το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 
παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 

5. των παρ. 1,9,10 και 13 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4405/2016 (Α΄129),

6. της περ. Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως είχε αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρ-
θρου 4 του ν. 2517/1997 και αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69),

7. των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄114),

8. του άρθρου 9 του ν. 4521/2018 (Α΄38),
9. της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄13),
10. του π.δ 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
ρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠΕΠΘ» (Α΄ 132),

11. του ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» (Α΄175).

Β. 12. Την από 06/09/2021 (υπό στοιχεία ΔΦ.10/708/
06-09-2021) αίτηση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανι-

κών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, 
για την εξέλιξή του από τη θέση του Αναπληρωτή Καθη-
γητή σε θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας.

13. Την υπό στοιχεία ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση 
του Προέδρου της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ «Αυτοδίκαιη μεταφορά 
από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 
έως 10 του ν.4610/2019 του πάσης φύσεως προσωπικού 
του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας λόγω ένταξής τους από 
την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της 
Ελλάδος» (Β΄ 2516).

14. Την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/3860/18-12-2019 από-
φαση του Προέδρου της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ «Μετατροπή της 
προσωποπαγούς θέσης των μελών Διδακτικού Ερευ-
νητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) βαθμίδας Επίκουρου και 
Αναπληρωτή Καθηγητή του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) σε μόνιμη οργανική της ίδιας βαθμί-
δας, κατ’ εφαρμογή της υποπερ. αα΄ της περ. της παρ. 3 
του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)» (Β΄ 5004).

15. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/
20-07-2016 εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουρ-
γού του ΥΠΠΕΘ «Οδηγίες εφαρμογής του ν. 4369/
2016(Α΄27), του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) και του ν. 4405/2016 
(Α΄129)».

16. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.01.2017 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων «α) Διαδικασία συγκρότησης των εκλεκτορικών 
σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλι-
ξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης 
και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, 
ελέγχου νομιμότητας των διαδικασιών αυτών και άλλων 
θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, και του 
άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α’ 129) και β) Ανάπτυξη και 
λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης 
διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγη-
τών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονι-
μοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς 
και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και 
εξωτερικών μελών» (Β΄ 225).

17. Την υπό στοιχεία 19407/Z1/11-2-2020 υπουργική 
απόφαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).

18. Το άρθρο 65 της υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/17090/
27-10-2020 απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
«Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Β΄ 4889).

19. Το υπό στοιχεία Φ 121/Ζ2/152006/24-11-2021 
(ΑΔΑ: 6Υ2Ν46ΜΤΛΗ-ΚΧΟ) έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έγκριση πίστωσης για 
προκηρύξεις εξέλιξης (31) θέσεων καθηγητών Πανεπι-
στημίων», αποφάσισε:

Την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλή-
ρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π), στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙ-

ΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
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Μία (1) θέση Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό 
αντικείμενο «Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Θεωρία Ελέγ-
χου και Προγραμματισμός επιστημονικών εφαρμογών».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από 
την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της 
δημοσίευσης της Προκήρυξης μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν:
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 ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αναλυτικό Υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Η ως άνω αίτηση υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

- Πιστοποίηση Υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
σχετικών ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-

γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

- Με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, οι υποψήφιοι 
δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυ-
τές πριν την έκδοση 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 διορισμού.

- Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 
των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού A.E.I., ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Η προκαλούμενη δαπάνη της οποίας το ύψος δεν μπο-
ρεί να προσδιοριστεί θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ειδ. Φορέα 
19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 30 Νοεμβρίου 2021
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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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