
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεθοδο-
λογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής 
ανεπάρκειας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου Θράκης.

2 Έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτε-
ρινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας των υπαλλήλων του Εθνικού Μου-
σείου Σύγχρονης Τέχνης, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενου 
από το ΥΠΠΟΑ, έως τις 31 Μαΐου 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 25/4 (1)
Τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεθο-

δολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νε-

φρικής ανεπάρκειας» του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πα-

νεπιστημίου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-01-2017 από-

φαση Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, αναφορικά με τον ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη -
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη - Αναπλήρωση 
Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/τ.Β΄/08.02.2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), η οποία τροποποιήθηκε με την 
παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/
02-03-2018) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017), σύμφωνα με τις 
οποίες «Τα ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,... να 
καταρτίσουν και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς 
του άρθρου 45».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα». 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α' 98).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής στην αριθμ. 2/30-10-2018 συνεδρίασή της και το 
απόσπασμα πρακτικού αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 57/
24-04-2018 (ΦΕΚ 2670/τ.Β΄/06-07-2018) με την οποία 
εγκρίθηκε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Μεθοδολογία της σύγχρονης 
αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας» του Τμήματος 
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Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε 
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 57/
24-04-2018 (ΦΕΚ 3557/τ.Β΄/22-08-2018) με την οποία 
εγκρίθηκε ο Κανονισμός του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

10. Τη με αριθμ. 4/20/19-04-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ. και το απόσπα-
σμα πρακτικού αυτής.

11. Το με αριθμ. πρωτ. 99854/Ζ1/18-06-2018 (ΔΠΘ/
ΔΑΘ/50957/3536/18-06-2018) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 7 της αριθμ. 64/57/
24-04-2018 (ΦΕΚ 3557/τ.Β΄/22-08-2018) απόφασης Συ-
γκλήτου, ως ακολούθως:

Άρθρο 7 
Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

i. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το Τμήμα Ιατρικής κατά τη διάρκεια του εαρινού εξα-

μήνου κάθε έτους σε ημερομηνίες που ορίζονται από 
την Συνέλευση ή την Ε.Δ.Ε. προβαίνει σε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος προκηρύσσοντας 25 θέσεις 
με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο 
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμετώ-
πισης της νεφρικής ανεπάρκειας».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, κάτοχοι τίτλου του πρώτου 
κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. Σχολών Επιστημών Υγείας και 
Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημε-
δαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλ-
λοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων TEΙ συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου.

Η προκήρυξη των θέσεων για την εισαγωγή των πτυ-
χιούχων στον κύκλο του Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. 
πραγματοποιείται από το Τμήμα Ιατρικής κατά το πρώτο 
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κα-
τατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε 
έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

ii. Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων.
Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από Τρι-

μελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν 
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με 
απόφαση της Συνέλευσης.

iii. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκε-
κριμένα, ποσοτικά ή/και ποιοτικά, και γίνονται γνωστά 
στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, περιλαμβάνουν:
1. Γενικό βαθμό Πτυχίου/Διπλώματος.
2. Αναλυτική Βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, 

που είναι σχετικά με το Π.Μ.Σ.
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
4. Επίδοση στην Διπλωματική Εργασία, όπου αυτή 

προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
5. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύ-

θυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιο-

λογηθεί σε προφορική εξέταση). Αποδεικτικό γνώσης 
άλλης γλώσσας, προαιρετικά.

6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές.
7. Σχετική ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότη-

τα του υποψηφίου σχετική με το γνωστικό αντικείμενο 
του Π.Μ.Σ.

8. Συνέντευξη από αρμόδια επιτροπή.
Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω 

κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής Δ.Π.Θ.

iv. Διαδικασία επιλογής
Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:
α) Η επιτροπή επιλογής παραλαμβάνει τις αιτήσεις και 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλουν οι υπο-
ψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, καταρτίζει αρχικά έναν 
πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Ελέγχει την εγκυρότητα και την πληρότητα των δι-
καιολογητικών κάθε υποψηφίου, απορρίπτει τους υπο-
ψηφίους που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια 
που έχουν τεθεί από την Συνέλευση.

γ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους υποψηφίους και προ-
βαίνει στην τελική επιλογή.

δ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής. Ο τελικός 
πίνακας των επιτυχόντων επικυρώνεται από την Συνέ-
λευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της 
Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

ε) Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων, οι ισο-
βαθμήσαντες Μ.Φ. μπορεί να γίνουν δεκτοί ως υπεράριθ-
μοι μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών της επιτροπής 
επιλογής.

στ) Η επιτροπή επιλογής ενδέχεται, κατά την κρίση 
της, να καλέσει τους υποψήφιους Μ.Φ. σε προφορική 
συνέντευξη. Σε αυτή την περίπτωση στη συνέντευξη 
δύνανται να παρίστανται όλοι οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτε-
ρου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει: 

i) Στην αποτίμηση της γενικής κατάρτισης και των προ-
σόντων του υποψηφίου.

ii) Στη διαμόρφωση (ανάλογα με τις προηγηθείσες 
σπουδές) μιας εικόνας των ιδιαίτερων εκπαιδευτικών 
αναγκών του υποψηφίου στην περίπτωση που θα γίνει 
δεκτός (παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων, 
εργασίες κ.λπ.).

ζ) Για την επιλογή υποψηφίων Μ.Φ. συνεκτιμώνται 
τα προσόντα τους όπως αυτά αποτυπώνονται από τις 
αιτήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη ο 
βαθμός πτυχίου, ο βαθμός στα συναφή με το Π.Μ.Σ. μα-
θήματα, η γνώση της αγγλικής, προηγούμενη εμπειρία, 
και οι συστατικές επιστολές.

η) Οι υποψήφιοι καταθέτουν εντός της οριζόμενης 
προθεσμίας τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά:

1) Αίτηση συμμετοχής.
2) Φωτοτυπία ταυτότητας (επικυρωμένη).
3) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή δήλωση των ιδί-

ων ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την εγγρα-
φή τους στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν 
κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι 
επιτυχόντες πρέπει να το προσκομίσουν κατά την εγγρα-
φή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν κατά την 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 63325Τεύχος Β’ 5330/27.11.2018

εγγραφή τους να προσκομίσουν βεβαίωση περάτωσης 
σπουδών του οικείου τμήματος και το πτυχίο μέχρι τη 
λήξη του ημερολογιακού έτους. Ειδικά για τους υποψη-
φίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές 
της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον του πτυχίου τους 
βεβαίωση υποβολής αίτησης ισοτιμίας στο ΔΟΑΤΑΠ.

4) Παράρτημα διπλώματος - αναλυτική βαθμολογία.
5) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
6) Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας ή υπεύ-

θυνη δήλωση ικανοποιητικής γλωσσομάθειας (θα αξιο-
λογηθεί σε προφορική εξέταση). Αποδεικτικό γνώσης 
άλλης γλώσσας, προαιρετικά.

7) Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από πανεπιστημια-
κούς δασκάλους ή ερευνητές. Οι συστατικές επιστολές 
υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά.

8) Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υπο-
ψηφίων, θα συνέβαλε ώστε η επιτροπή αξιολόγησης να 
σχηματίσει πληρέστερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη».

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 8 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 2571 (2)
Έγκριση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτε-

ρινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 

προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-

αίας εργασίας των υπαλλήλων του Εθνικού Μου-

σείου Σύγχρονης Τέχνης, Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενου 

από το ΥΠΠΟΑ, έως τις 31 Μαΐου 2019. 

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αριθμ. 2, παρ. 1, εδ. ε, στοιχ. αα του 

ν. 2557/1997 «Εικαστική πολιτική - Μουσεία και Κέντρα 
Σύγχρονης Τέχνης» (ΦΕΚ 271/Α΄/24-12-1997), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του αριθμ. 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000 
«Ίδρυση Εταιρείας Ολυμπιακό Χωριό 2004 Α.Ε.' προστα-
σία Ολυμπιακών Συμβόλων και Σημάτων και άλλες δια-
τάξεις (ΦΕΚ 84/Α΄/15.03.2000).

3. Τις διατάξεις του αρ. 20 του ν. 4354/2015 «Διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 
ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α΄/16-12-2015).

4. Το αριθμ. 78 προεδρικό διάταγμα (αριθμ. 4 έως 
10), με το οποίο εγκρίθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης
(ΦΕΚ 108/Α΄/01-08-2017),

5. Την από 12-09-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης περί 

τοποθέτησης του προσωπικού σε οργανικές θέσεις του 
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

6. Την από 28-11-2017 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 
περί καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας του Μουσείου 
σε όλες τις ημέρες του μήνα και καθιέρωσης εργασίας 
με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακές και 
εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτι-
κής εβδομαδιαίας εργασίας των υπαλλήλων του Εθνικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

7. Το από 09-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Οικο-
νομικών Υπηρεσιών, με το οποίο δηλώνεται η ανάγκη 
νυκτερινής εργασίας, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημε-
ρών προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδι-
αίας εργασίας των υπαλλήλων του Εθνικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης για το διάστημα έως 31-05-2018 και 
αναλύονται οι λόγοι, καθώς και οι απαιτούμενες ώρες.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι εν λόγω υπάλληλοι 
θα απασχοληθούν, μεταξύ άλλων, στην υποστήριξη 
προγραμματισμένων εκθέσεων, δράσεων και εκδηλώ-
σεων του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης με την 
επίβλεψη των Η/Μ εγκαταστάσεων, τη φύλαξη και κα-
θαριότητα του Μουσείου, τη διαχείριση του εκδοτηρίου, 
πωλητηρίου και βεστιαρίου του Μουσείου.

8. Το γεγονός ότι για την κάλυψη των προαναφερθει-
σών αναγκών έχουν προβλεφθεί οι απαραίτητες πιστώ-
σεις των προϋπολογισμών για τα έτη 2018 και 2019, στον 
φορέα 21/110 του ΚΑΕ 2522.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης 
αυτής προκαλείται δαπάνη από 01 Δεκεμβρίου 2018 έως 
και 31 Μαΐου του 2019 ύψους 6.941,22€, σύμφωνα με το 
από 09-11-2018 έγγραφο του Τμήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών, που θα καλυφθεί από τις εγκεκριμένες πι-
στώσεις του φορέα 21/110 και ΚΑΕ 2522 των ετών 2018 -
2019, αποφασίζουμε:

1. Την καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας του Μουσείου 
σε όλες τις ημέρες του μήνα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρ. 21 παρ. 4 του ν. 2819/2000.

2. Την αποζημίωση του προσωπικού κατά τις νυ-
χτερινές ώρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, 
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας 
εργασίας έως διακόσιες (200) ώρες, για τους είκοσι 
(20) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης 
Τέχνης, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, οι οποίοι 
ασκούν καθήκοντα φύλαξης, καθαριότητας, συντή-
ρησης κτιρίου και υποδοχής κοινού (ταμίες, πωλητές, 
υπεύθυνοι βεστιαρίου) από 01 Δεκεμβρίου του 2018, 
έως τις 31 Μαΐου 2019.

3. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως .

 Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ  
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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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