
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20195513/25.07.2019
(Β’ 3258) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς, που αφορά στον Εσωτερικό Κανονι-
σμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

3 Σύσταση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας 
στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. πράξης 4239 (1)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195).
3. Την διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 4386/

2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
4. Την υπό στοιχεία 111061/Ζ2/9-9-2021 απόφαση του 

Προϊσταμένου της Γεν. Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαιδεύ-
σης του ΥΠΑΙΘ, που αφορά στη μετάταξη της Παπαδο-
πούλου σε θέση μέλους ΕΔΙΠ (Γ΄ 2115).

5. Την από 22-10-2021 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φιλολογίας.

6. Το υπ’ αρ. 35/27-10-2021 έγγραφο του Τμήματος 
Φιλολογίας.

7.- Την υπ’ αρ. 54/20-10-2021 αίτηση της ενδιαφερό-
μενης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Θεοδώρας Παπαδο-
πούλου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Ιδρύματός μας, καθορίζεται σε «Βυζαντινή 
Φιλολογία».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

I

Αριθμ.    20218530 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20195513/25.07.2019 

(Β’ 3258) απόφασης Συγκλήτου του Πανεπιστη-

μίου Πειραιώς, που αφορά στον Εσωτερικό Κα-

νονισμό του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 8, 13, 14 και 15 του ν. 4485/

2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α΄114).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 38 και 58 του ν. 4777/
2021 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προ-
στασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του 
ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄25).

3. Την υπ’ αρ. 20195513/25.07.2019 απόφαση Συ-
γκλήτου (Συνεδρία 13η/27.06.2019) του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς, «Εσωτερικός Κανονισμός Πανεπιστημίου 
Πειραιώς» (Β’ 3258).

4. Την υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21.11.2017 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύ-
τανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 617), η οποία διορθώθηκε με το 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 670) και την υπό στοιχεία 133541/Ζ1/29-8-2019
υπουργική απόφαση (ΑΔΑ: 906Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) περί 
παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-08-2022 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 722).

5. Την υπ΄ αρ. 20176990/11.12.2017 (B’ 4550) από-
φαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΑΔΑ: 
7ΔΦΟ469Β7Τ-0ΚΔ) περί Καθορισμού του τομέα ευθύνης 
και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τριών (3) Αντι-
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πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της σειράς 
αναπλήρωσης Πρύτανη.

6. Την υπ’ αρ. 20218097/1-12-2021 απόφαση του Πρύ-
τανη (ΑΔΑ: 9Φ69469Β7Τ- ΣΜΦ) περί ανασυγκρότησης 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

7. Το απόσπασμα πρακτικού του Πρυτανικού Συμβου-
λίου (Συνεδρία 6η/30-11-2021) του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς με θέμα: «Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού 
Ιδρύματος».

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

την αντικατάσταση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 
του άρθρου 29 του Εσωτερικού Κανονισμού, ως εξής:

«ΑΡΘΡΟ 29 ΜΕΡΙΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΦΟΙΤΗ-
ΣΗΣ

1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης ορίζεται από τις κεί-
μενες διατάξεις.

2. Οι φοιτητές δύνανται να αιτηθούν, την κατ’ εξαίρεση 
υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης 
της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021, για σοβα-
ρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του 
φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ 
αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής 
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Η αίτηση κατατίθε-
ται στην Κοσμητεία της Σχολής, η οποία αποφαίνεται 
επ’ αυτής και συνοδεύεται, από τα νόμιμα ιατρικά κ.λπ. 
δικαιολογητικά, που αιτιολογούν την κατ’ εξαίρεση υπέρ-
βαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης για 
σοβαρούς λόγους υγείας.

3. Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλά-
χιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτητές με 
αναπηρία, καθώς και οι αθλητές που κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγ-
γεγραμμένα στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλη-
τισμού και α) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης 
έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατο-
μικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα 
(12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται 
σε ομάδες των δυο ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά 
αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε 
πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλή-
ματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική 
Ολυμπιακή Επιτροπή ή β) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά 
τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών 
για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς 
μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς 
αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών, δύνανται να 
εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα 
από αίτησή τους στην κοσμητεία της Σχολής, η οποία 
συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, (όπως βε-
βαίωση εργοδότη, πιστοποιητικό αναπηρίας, βεβαίωσης 
αθλητικών φορέων), που αιτιολογούν την υπαγωγή τους 
στο καθεστώς της μερικής φοίτησης, καθώς επίσης και 
από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία αναλαμβάνουν 
την υποχρέωση να γνωστοποιήσουν στην κοσμητεία 
της Σχολής, οποιαδήποτε μεταβολή των λόγων για τους 

οποίους αιτούνται τη μερική φοίτηση. Για τους φοιτητές 
που φοιτούν υπό το καθεστώς αυτό και ακολουθούν το 
συναφές ειδικό πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμή-
ματος, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό 
εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακο-
λούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από 
το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει 
το πρόγραμμα σπουδών, εφαρμοζόμενης και στην περί-
πτωση αυτή της ανώτατης διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 
του άρθρου 34 του ν. 4777/2021. Η αίτηση κατατίθεται 
πριν την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο 
ζητείται η έναρξη της μερικής φοίτησης και αρχίζει να 
ισχύει από την έναρξη της διδασκαλίας του χειμερινού 
εξαμήνου που έπεται, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας 
κατάθεσης της αίτησης. Κατά το 1ο έτος σπουδών οι φοι-
τητές υποβάλλουν την σχετική αίτηση με την εγγραφή 
τους. Η αίτηση εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής.

4. Οι φοιτητές δύνανται, να διακόψουν τη φοίτησή τους 
για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. 
Η σχετική αίτηση κατατίθεται στην Κοσμητεία της Σχο-
λής, που αποφαίνεται επ΄αυτής και συνοδεύεται από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, που αιτιολογούν τη διακοπή 
της φοίτησης. Η αίτηση κατατίθεται πριν την έναρξη του 
εξαμήνου, για το οποίο ζητείται η έναρξη της διακοπής 
και αρχίζει να ισχύει από την έναρξη της διδασκαλίας του 
εξαμήνου που έπεται, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας κα-
τάθεσης της αίτησης. Ο φοιτητής κατά τα τέσσερα έτη του 
προγράμματος σπουδών του, δύναται να ζητήσει διακοπή 
φοίτησης, για ζυγό αριθμό εξαμήνων, λόγω της αλληλου-
χίας των μαθημάτων, ενώ μετά την πάροδο των τεσσάρων 
ετών φοίτησής του, δύναται να ζητήσει διακοπή φοίτησης 
για μονό ή ζυγό αριθμό εξαμήνων. Η χρονική διάρκεια 
αναστολής της φοίτησης για ένα ακαδημαϊκό έτος, ορίζε-
ται από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Αυγούστου κάθε 
ακαδημαϊκού έτους. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται 
κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης καθώς και όλα 
τα, συνδεόμενα με αυτήν, δικαιώματα. Κατά τον χρόνο 
διακοπής της φοίτησης, ο φοιτητής δεν έχει δικαίωμα 
συμμετοχής στις εξετάσεις των μαθημάτων και ο χρόνος 
αναστολής της φοίτησης δεν υπολογίζεται στην ανώτατη 
διάρκεια φοίτησης».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 15 Δεκεμβρίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ 

I

Αριθμ. ΔΦ2.1/24551 (3)
   Σύσταση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας 

στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και ΤΕΙ, πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευ-
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ση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 84 έως 87 του ν. 3528/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών 
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α’ 26).

3. Tην υπό στοιχεία ADMIN2007/07.06.2019 πράξη 
Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πα-
νεπιστημίου της Ελλάδος όπου διαπιστώθηκε η αυτοδί-
καιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων 
των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4619/2019 (Α’ 70), του πάσης 
φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του 
Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους 
από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδος.

4. Τις διατάξεις του ν. 4777/2021 «Εισαγωγή στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλ-
λοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 25) και ειδικότερα τις 
διατάξεις του Μέρους Β΄ «Προστασία της ακαδημαϊκής 
ελευθερίας και αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλ-
λοντος» και του άρθρου 55, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 240 του ν. 4798/2021 (Α’ 68) και το άρθρο 189 του 
ν. 4823/2021 (Α΄ 136).

5. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/3763/17-12-2019 (Β’ 4760) 
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Έγκρι-
ση σχεδίου οργάνωσης και δομής διοικητικών υπηρεσι-
ών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)».

6. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/24426/14-12-2021 ορθή 
επανάληψη της υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/24047/10-12-2021 
εισήγησης του Αντιπρόεδρου Διοικητικών Υποθέσεων 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΦ 
2.1/24326/14-12-2021 εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υποθέσεων.

7. Την υπ΄ αρ. 52/14-12-2021 απόφαση της Συνεδρία-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστη-
μίου της Ελλάδος (θέμα 20ο).

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσης απόφασης θα προκληθεί εκτιμώμενη δαπά-
νη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΥΠΑΙΘ 
(ομάδα ΚΑΕ Εξόδου ΑΛΕ 21200104001 του ΕΦ1019-905) 
από την χορήγηση του επιδόματος της θέσης ευθύνης 
του Προϊσταμένου της Μονάδας Ασφάλειας και Προστα-
σίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος επιπέδου 
Τμήματος 351,28 ευρώ μηνιαίως και 4.215,36 ευρώ σε 
ετήσια βάση.

9. Την υπ’αρ. 19407/Ζ1/11-02-2020 υπουργική από-
φαση «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (Υ.Ο.Δ.Δ. 106), 
αποφασίζουμε:

την σύσταση αυτοτελούς Μονάδας Ασφάλειας και 
Προστασίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, 
σε επίπεδο Τμήματος, με έδρα την Θεσσαλονίκη καθώς 
και την σύσταση Γραφείων Ασφάλειας και Προστασίας 
στις Πανεπιστημιουπόλεις Σερρών και Καβάλας.

Η Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας και τα αντί-
στοιχα Γραφεία των Πανεπιστημιουπόλεων υπάγονται 
απευθείας στον Πρύτανη του Ιδρύματος.

Της Μονάδας προΐσταται μόνιμος υπάλληλος κατηγο-
ρίας ή κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, σύμφωνα με τα άρθρα 84 έως 87 
του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Αρμοδιότητες Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας:
Η μονάδα έχει ως αποστολή την εφαρμογή και αξιο-

λόγηση της πολιτικής και των μέτρων για θέματα ασφά-
λειας και προστασίας εντός των χώρων του Ιδρύματος 
με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής και αδιάλειπτης 
άσκησης των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, διοικητικών 
και λοιπών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, καθώς και 
την υποστήριξη της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστα-
σίας του Πανεπιστημίου, κατά την άσκηση των αρμοδι-
οτήτων της.

Ειδικότερα, η Μονάδα είναι αρμόδια για:
α) την εξασφάλιση της ομαλής και εύρυθμης λειτουρ-

γίας του Πανεπιστημίου, β) τη φύλαξη των υποδομών και 
εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου, γ) την εφαρμογή 
του συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης, δ) τη στελέ-
χωση, λειτουργία και υποστήριξη του Κέντρου Ελέγχου 
και Λήψης Σημάτων και Εικόνων, ε) τον σχεδιασμό δρά-
σεων και την υποβολή εισηγήσεων προς την Επιτροπή 
Ασφάλειας και Προστασίας του Πανεπιστημίου για την 
ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας και προστασίας των 
υποδομών και του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου,
στ) την υποστήριξη του Πρύτανη του Ιδρύματος σε 
θέματα ασφάλειας και προστασίας, καθώς και της Επι-
τροπής Ασφάλειας και Προστασίας για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, ζ) τον σχεδιασμό προγραμμάτων, 
δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδη-
λώσεων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβου-
λιών, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα
ή κοινωνικούς φορείς, με σκοπό την ευαισθητοποίηση 
του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, καθώς και 
των φοιτητών για την προληπτική αντιμετώπιση της 
παραβατικής συμπεριφοράς, καθώς και για την αντι-
μετώπιση έκτακτων καταστάσεων, η) την τήρηση Μη-
τρώου όλων των μέσων, ηλεκτρονικών συστημάτων και 
τεχνολογικού εξοπλισμού ασφάλειας που εγκαθίστανται 
στους χώρους του Ιδρύματος. και την εκπόνηση σχε-
δίων ασφάλειας και αντιμετώπισης καταστροφών, σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας. 
Στελέχωση Μονάδας Ασφάλειας και Προστασίας.

Στην περίπτωση που για την εύρυθμη λειτουργία του 
Τμήματος δεν επαρκεί η στελέχωση του με μόνιμο ή με 
σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρό-
νου διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος, εφαρμόζο-
νται τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 14 του 
ν. 4777/2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2021

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ   
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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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