
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

   Με την υπ’ αρ. 9529/3.3.22 πράξη του Πρύτανη του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που εκδόθηκε σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 147, της παρ. 1 και 5 του 
άρθρου 148 και 156 του ν.  3528/2007 γίνεται αποδεκτή 
η παραίτηση του Βασιλείου - Γεωργίου Παπανικολάου του 
Κωνσταντίνου, από τη θέση του Καθηγητή της βαθμίδας 
του Καθηγητή Α’ βαθμίδας της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, από 14.2.2022, ημερομηνία υπο-
βολής της δεύτερης αίτησης παραίτησής του (ημερομηνία 
πρώτης αίτησης παραίτησης 31.01.2022).

(Αρ.βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2532445112/3.3.2022) .

   Με την υπ’ αρ. 10785/9.3.2022 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκδόθηκε σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 των άρθρων 15 του 
ν. 4485/2017, της παρ. 1 των άρθρων 16, 19 και 20 του 
ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του ν. 4386/2016, του άρ-
θρου 4 του ν. 4405/2016, του άρθρου 30 του ν. 4452/2017, 
της παρ. 19 του άρθρου 84 του ν.  4485/2017, του άρθρου 
16 του ν.  4559/2018 και της υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/
Ζ2/27.1.2017 υπουργικής απόφασης, μονιμοποιείται ο 
Κωνσταντίνος - Ιωάννης Ανυφαντής του Νικολάου, Καθη-
γητής της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στον Τομέα 
Θαλασσίων Κατασκευών της Σχολής Ναυπηγών Μηχανο-
λόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
με γνωστικό αντικείμενο: «Δομική Συμπεριφορά και Από-
κριση Πλοίων και Θαλασσίων Κατρασκευών», στη θέση 
που κατέχει επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα. 

O Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Με την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/4710/14-03-2022 πράξη 
Ανάκλησης του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος που εκδόθηκε 
σύμφωνα με: α) τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 35 
του ν.   4024/2011 (Α’ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, 

ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
β) π.δ. 50/2001 (Α’ 39), όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ. 347/2003 (Α’ 315/2003),γ) τις διατάξεις του άρθρου 
5 και 17 του ν. 4440/2016 (Α’ 224)«Ενιαίο Σύστημα Κινη-
τικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτο-
διοίκηση», δ) το υπό στοιχεία 2/711/ΔΠΓΚ/11-01-2021 
(ΑΔΑ:ΩΓΓΝΗ-ΩΨ4) έγγραφο της Διεύθυνσης Προϋπο-
λογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους «Βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης στον Τακτι-
κό Προϋπολογισμό για τις αποσπάσεις και τις μετατάξεις 
του άρθρου 15 του ν. 4440/2016»,ε) την υπό στοιχεία 
19407/Ζ1/11.02.2020 υπουργική απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 
106/2020) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», στ) την υπ’ αρ. 
Β/86/2980/07-05-2021 βεβαίωση της Κεντρικής Επιτρο-
πής Κινητικότητας, ζ) την υπό στοιχεία ΔΦ11.1/8087/
17-05-2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης για μετάταξή της 
από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου στο Διεθνές Πανε-
πιστήμιο της Ελλάδος, η) το άρθρο 67 του ν.  4886/2022
(Α’ 12) θ) Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.49Κ/967/2625 σχετ: 2612 
έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ανακαλούμε την 
υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/15196/15-9-2021 πράξη του Προέ-
δρου της Δ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Γ’ 
2415) με την οποία μετατάχθηκε η κα Κυριακού Ευρώπη, 
υπάλληλος κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων, στο 
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στην Πανεπιστημιού-
πολη Σερρών από το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

 

Αριθμ. ΔΦ 10.1/4718 
    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 Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό 

αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδο-

μένων και Κατηγοριοποίηση». 

 Ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, λαμβάνοντας υπόψη την 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (συ-
νεδρίασης πρακτικό 02/19-1-2022) της Σχολής Μηχανι-
κών και σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. του ν.  4610/2019 (Α’ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων 
και ΤΕΙ, πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Πει-
ραματικά Σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις,

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 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
προκηρύξεων και εκλογής Καθηγητών των Α.Ε.Ι» (Α’ 129),

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 τη παρ. 8 του 
άρθρου 76 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 παρ. 2 της περ. Α’ του άρθρου 6 του ν.  2083/1992 
(Α’ 159), όπως είχε αντικατασταθεί με τη παρ. 4 του άρ-
θρου 4 του ν.  2517/1997 και αντικαταστάθηκε με τη 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν.  3549/2007 (Α’ 69),

7. της 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 (Α’ 132) «Διορισμός ή πρόσληψη 

πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαι-
δευτικά Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δη-
μόσιες Υπηρεσίες του χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΠΘ» (Α’ 132),

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

12. την από 17/01/2022 (υπό στοιχεία ΔΦ.10/53/
17-01-2022) αίτηση μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανι-
κών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, 
για την εξέλιξή του από τη θέση του Επίκουρου Καθηγη-
τή σε θέση Αναπληρωτή Καθηγητή,

13. την ADMIN 2007/7-6-2019 απόφαση του Προέδρου 
της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ (Β’ 2516) «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»,

14. την υπό στοιχεία ΔΦ 11.1/3860/18-12-2019 απόφα-
ση του Προέδρου της ΔΕ του ΔΙΠΑΕ (Β’ 5004) «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 βαθμίδας, 
κατ’ εφαρμογή της υποπερίπτωσης αα’ της περίπτωσης 
της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4610/2019 (Α’ 70)»,

15. την υπό στοιχεία Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20-7-2016 
εγκύκλιο της Αναπληρώτριας Υπουργού του ΥΠΠΕΘ με 
θέμα «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 
(Β’ 225) υπουργική απόφαση σχετικά με την: α) Διαδικα-
σία συγκρότησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., 
ρύθμιση θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και 
υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης 
των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμό-
τητας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετι-
κά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.  
4009/2011 (Α’ 195), και του άρθρου 4 του ν.  4405/2016 
(Α’ 129) και β) Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού 
συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών 
εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων λε-
κτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης και τήρη-
σης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών,

17. την υπό στοιχεία 19407/Z1/11-2-2020 υπουργική 
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 106) «Συγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»,

18. του άρθρου 65 της υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/17090/
27-10-2020 απόφασης του Προέδρου της Διοικούσας 
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(Β’ 4889) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του Δι-
εθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος»,

19. το υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/24103/03-03-2022 
(ΑΔΑ:6Ω3146ΜΤΛΗ-ΑΨ8) έγγραφο του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα: Έγκριση πίστωσης 
για προκηρύξεις εξέλιξης Καθηγητών Πανεπιστημίων,

αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνη-
τικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π), στη βαθμίδα του Αναπληρω-
τή Καθηγητή ως εξής:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΧΟΛΗ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Εξόρυξη Γνώσης από Βάσεις Δεδομένων 
και Κατηγοριοποίηση».

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.
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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 υποψήφι-
οι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτι-
κές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από 
αυτές 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, 14 Μαρτίου 2022

Ο Πρόεδρος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ

 

    Με την υπ’ αρ. 165/09.03.2022 απόφασης της Επιτρο-
πής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος που εκδόθηκε σύμφωνα με: α) τις δι-
ατάξεις των άρθρων 50, 54 περ. ιβ’ και 64 του ν. 4485/

2017 (Α’ 114), του άρθρου 93 του ν.  4310/2014, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.  4386/2016 και 
ισχύει, β) την υπ’ αρ. 165/09.03.2022 - Θέμα Δ-14 (ΑΔΑ: 
ΩΤΔ746ΨΖ3Π-ΙΜΔ) απόφαση της συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λο-
γαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος που εκδόθηκε βάσει των δι-
ατάξεων του άρθρου 24 του ν.  4386/2016 σε συνδυασμό 
με το άρθρο 64 του ν.  4485/17 και γ) την υπ’ αρ. 4454/
05-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΧΨ346ΨΖ3Π-ΔΦΤ) αρχική πρόσκλη-
ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανανεώνονται για δεκα-
πέντε (15) ημέρες και οκτώ (8) μήνες με σχέση εργασίας 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ημερομηνία 
έναρξης την 16/04/2022 και ημερομηνία λήξης την 
31/12/2022, οι συμβάσεις των ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙ-
ΝΑΣ - ΑΝΝΑΣ του ΠΕΤΡΟΥ, ΤΣΙΓΚΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ 
του ΜΙΧΑΗΛ, ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
και για δεκαοκτώ (18) ημέρες και επτά (7) μήνες με σχέ-
ση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και 
ημερομηνία έναρξης την 14/05/2022 και ημερομηνία 
λήξης την 31/12/2022, η σύμβαση της ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ ΛΟΥ-
ΚΙΑΣ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ για τη διοικητική υποστήριξη στο 
πλαίσιο του έργου με τίτλο: 

«Οικονομική Διαχείριση των Προγραμμάτων του 
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.» που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος. 

Η μισθοδοσία των ανωτέρω θα βαρύνει το έργο με 
τίτλο: «Οικονομική Διαχείριση των Προγραμμάτων του 
ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.» (ΚΕ 80336). 

1. ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΝΑ - ΑΝΝΑ του ΠΕΤΡΟΥ 
(Αρ. βεβ. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την κά-
λυψη της δαπάνης της ανωτέρω πρόσληψης: 9647/
14.03.2022). 

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 4480112131/10.03.2022). 

2. ΤΣΙΓΚΑΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του ΜΙΧΑΗΛ 
(Αρ. βεβ. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την κά-
λυψη της δαπάνης της ανωτέρω πρόσληψης: 9659/
14.03.2022). 

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 1584184941/10.03.2022). 

3. ΠΑΤΣΙΑΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
(Αρ. βεβ. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την κά-
λυψη της δαπάνης της ανωτέρω πρόσληψης: 9665/
14.03.2022). 

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6093975710/10.03.2022). 

4. ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ ΛΟΥΚΙΑ του ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ 
(Αρ. βεβ. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την κά-
λυψη της δαπάνης της ανωτέρω πρόσληψης: 9667/
14.03.2022). 

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 6650611221/10.03.2022). 

Ο Πρόεδρος

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   
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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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