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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2 Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

   Με την υπ’ αρ. 77136/17-8-2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αίρεται από 
4/8/2022, κατόπιν αίτησής της, η απόσπαση της Αναστα-
σίας Καλαμίδα του Γεωργίου (Α.Δ.Τ.: Χ 628834), μόνιμης 
υπαλλήλου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.), κατηγορίας ΔΕ 
κλάδου Διοικητικών Γραμματέων, σε θέση συνεργάτιδας 
στο ιδιαίτερο Γραφείο της Υφυπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνας - Μαρίας Μιχαηλίδου, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019. 

 Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

Ι

     2  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 Με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/83727/6276/11.8.2022 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 45 - 48 και 76 
του ν. 4622/2019 (Α’ 133), το άρθρο 9 του ν. 4354/2015 
(Α’ 176), τον ν. 3213/2003 (Α’ 309), την παρ. 3 του άρ-
θρου 5 του ν. 2303/1995 (Α’ 80), το π.δ. 2/2021 (Α’ 2), 
το  π.δ.  84/2019 (Α’  123), το π.δ.  132/2017 (Α’  160), 
το π.δ.  70/2015 (Α’  114) και την υπό  στοιχεία  ΥΠΕΝ/
ΥΠΡΓ/11837/1140/8.2.2022 (Y.O.Δ.Δ. 76) κοινή απόφαση 
τoυ Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, προσλαμβάνεται από 1.8.2022, ο ΝΤΟ-
ΒΑΣ Αλέξανδρος - Σωτήριος του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ.: 
ΑΖ 728405, σε θέση μετακλητού συνεργάτη στο Ιδιαίτε-
ρο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλο-
ντος και Υδάτων, Πέτρου Βαρελίδη.

Ο ανωτέρω κατατάσσεται στο 15ο μισθολογικό κλιμά-
κιο της κατηγορίας ΠΕ.

Η πρόσληψη του ανωτέρω λήγει αυτοδίκαια με την 
κατά οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Γενικού 
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρου 
Βαρελίδη.

(Αρ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υ.Π.ΕΝ.: 83757/5293/16.8.2022).
(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμι-

κού Ελληνικού Δημοσίου: 1273786546/16.8.2022).

  Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

I

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Αριθμ. 17718/22/ΓΠ 
Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινω-

νικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστι-

κών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη:
1.  Το π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» 
(Α’ 31).

2. Την παρ. 11 του άρθρου 13 και την περ. ιβ της παρ. 1 
του άρθρου 22 «Ίδρυση και μετονομασία Τμημάτων» του 
ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 13).

3. Το άρθρο 23 «Πρόεδρος Τμήματος» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευ-
σης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 114), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 97 του 
ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 111).
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4. Την περ. α της παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 142), με την οποία ορίζεται ότι «οι θητείες 
των μονομελών οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. υπολογί-
ζονται σε ακαδημαϊκά έτη».

5. Τα άρθρα 75 έως 79 του Κεφαλαίου ΙΑ’ «ΨΗΦΙΑΚΗ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ» του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμά-
τωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Το άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη 
διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων 
των οργάνων των Α.Ε.Ι.» του ν. 4823/2021 «Αναβάθμιση 
του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 136).

7. Τον ν.  4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της 
λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την 
κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

8. Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15-9-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για 
την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. 
και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων 
των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών 
υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα 
των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(Α’  114)» (Β’  3255), όπως τροποποιήθηκε με την 
υπό στοιχεία Β. Προτ. 191014/Ζ1/7-11-2017 (Β’ 3969) 
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων.

9. Την υπό στοιχεία 77561/Ζ1/19-6-2020 κοινή από-
φαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
Επικρατείας «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 
την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των 
Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονά-
δων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Ερ-
γαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β’ 2481).

10. Την υπό  στοιχεία  147084/Ζ1/16-11-2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων 
και Επικρατείας «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής 
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικα-
σιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή 
οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδι-
κασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα» (Β’ 5364).

11. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 463) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας Έρευνας 
και Θρησκευμάτων για την εκλογή του Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία από 1-9-2018 έως 
31-8-2022.

12. Την υπό στοιχεία 11148/22/ΣΑΚΕ/26-5-2022 (ΑΔΑ: 
Ψ59Θ469Β7Ξ-Υ7Ρ) πρόσκληση του Κοσμήτορα της Σχο-
λής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας για την Προκήρυξη Εκλογών 
για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινω-
νικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στις 
28-6-2022.

13. Την υπό στοιχεία 13593/22/ΣΑΚΕ/20-6-2022 αί-
τηση υποψηφιότητας του εκλεγέντος στο αξίωμα του 
Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Αναπληρωτή Καθηγητή 
Γεωργίου - Ιωάννη Λώλου.

14. Την υπό στοιχεία 13593/22ΣΑΚΕ/20-6-2022 αίτηση 
υποψηφιότητας της εκλεγείσας στο αξίωμα του Αναπλη-
ρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Αναπληρώτριας Καθη-
γήτριας Ελευθερίας Δέλτσου.

15. Την υπό στοιχεία 13781/22/ΣΑΚΕ/20-6-2022 (ΑΔΑ: 
ΨΔΡΓ469ΒΞ-ΗΥΣ) απόφαση του Κοσμήτορα σχετικά με 
τον ορισμό Οργάνου Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), ήτοι 
τριμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη δι-
αδικασία εκλογής για ανάδειξη Προέδρου και Αναπλη-
ρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Ανθρωπι-
στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας.

16. Το υπό στοιχεία 14426/22/ΣΑΚΕ/28-6-2022 έγ-
γραφο του Τριμελούς Οργάνου Διενέργειας Εκλογών 
(ΟΔΕ) για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή 
Προέδρου του του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας 
και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπι-
στικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας με συνημμένα μεταξύ άλλων το υπό στοι-
χεία 14471/22/ΣΑΚΕ/28-6-2022 έγγραφο με τα αποτε-
λέσματα από το σύστημα Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες 
«Ζευς», το υπό  στοιχεία  14422/22/ΣΑΚΕ/28-6-2022 
πρακτικό Ψηφοφορίας και το υπό στοιχεία 14425/22/
ΣΑΚΕ/28-6-2022 πρακτικό Εκλογικής Διαδικασίας για 
την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοι-
νωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
διαπιστώνουμε:

Ότι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος - Ιωάννης 
Λώλος του Ανδρέα με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 552559, έχει εκλεγεί ως 
Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοι-
νωνικής Ανθρωπολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(ημερομηνία εκλογής 28-6-2022) και η Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Ελευθερία Δέλτσου του Παύλου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΕ 164460 έχει εκλεγεί ως Αναπληρώτρια Πρόεδρος του 
Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρω-
πολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ημερομηνία 
εκλογής 28-6-2022).

Η θητεία του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέ-
δρου είναι διετής, από 1-9-2022 έως 31-8-2024.

Βόλος, 1 Αυγούστου 2022  

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

 Αριθμ. 4964 
Ορισμός Πρύτανη στο Πολυτεχνείο Κρήτης λόγω 

αφυπηρέτησης του υπηρετούντος Πρύτανη. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 545/1977 «Περί ιδρύσεως Τεχνολογικού Πα-

νεπιστημίου υπό την επωνυμία Πολυτεχνείο Κρήτης και 
άλλων τινών διατάξεων» (Α’ 46).

2. Την υπό στοιχεία 201647/Ζ1/21.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.  627) 
διαπιστωτική πράξη Εκλογής Πρύτανη και τριών (3) Αντι-
πρυτάνεων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνδυασμό και 
με το άρθρο 18 του ν. 4559/2018.

3. Την υπ’ αρ. 1947/2-12-2017 (Β’ 4472) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρήτης περί του Καθορι-
σμού του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτή-
των των Αντιπρυτάνεων και της σειράς αναπλήρωσης 
αυτού από τους Αντιπρυτάνεις.

4. Την παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού έκτου του του 
ν. 4917/2022 (Α’ 67) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 66 του ν. 4950/2022 (Α’ 128).

5. Τον διορισμό του Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκη στη βαθμίδα 
του Καθηγητή (Γ’ 1272/2022).

6. Την παρ. 7 του άρθρου 191 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) 
σύμφωνα με τον οποίο προστίθενται στο άρθρο 448 του 
ν. 4957/2022 οι παρ. 12 και 13 ως εξής: «12. Στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η θητεία των 
υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 
και η διάρκειά της παρατάθηκε έως την ανάδειξη των 
νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 
28η.2.2023 δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου 

άρθρου του ν. 4917/2022 (Α’ 67) με απόφαση της Συ-
γκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ως Πρύτανης ένας 
(1) εκ των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι. κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο υπηρετών 
Πρύτανης αφυπηρετεί την 31η.8.2022. Η άσκηση καθη-
κόντων Πρύτανη αφορά αποκλειστικά στο υπόλοιπο της 
τρέχουσας θητείας».

7. Το γεγονός ότι την 31η.8.2022 ο νυν Πρύτανης Ευ-
άγγελος Διαμαντόπουλος αποχωρεί αυτοδίκαια από την 
Υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου Κρή-
της (υπ’ αρ. 600η/23.8.2022 έκτακτη συνεδρίαση) για τον 
ορισμό του Καθηγητή Μιχαήλ Λαγουδάκη του Γεωργίου 
ως Πρύτανη στο Πολυτεχνείο Κρήτης από την 1η.9.2022 
και έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και 
το αργότερο έως την 28η.2.2023.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον Καθηγητή της Σχολής Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Μιχαήλ Λαγου-
δάκη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: Φ 181356 και νυν Αντιπρύ-
τανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Φοιτητικής Μέριμνας ως Πρύτανη του Πολυτεχνείου 
Κρήτης από την 1η.9.2022 και έως την ανάδειξη των νέων 
Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Χανιά, 24 Αυγούστου 2022

Ο Πρύτανης

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ   
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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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