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1 Τροποποίηση της 195245/2018 κοινής υπουργι-
κής απόφασης με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός 
Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)».

2 Αναμόρφωση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρω-
πιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας στα άρθρα 8 και 10.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 102809 (1)
   Τροποποίηση της 195245/2018 κοινής υπουργι-

κής απόφασης με θέμα «Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και 

Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
  1. Το ν. 4429/2016 (Α΄ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας 

και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 
12 αυτού, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

2. το ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις»,

3. το ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

4. το ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων 
για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,

5. τα άρθρα 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουρ-
γία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

6. το π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

7. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες»,

8. το π.δ. 18/2018 (Α΄ 31) «Οργανισμός Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων»,

9. το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργεί-
ων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανα-
σύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και με-
τονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο-
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί-
ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ-
γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού»,

10. το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

11. το π.δ 88/2018 (ΦΕΚ Α΄ 160) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,

12. την υπ΄αριθμ. Υ2/22-09-2015 (Β΄ 2076) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών»,

13. την υπ΄αριθμ. Υ8/25-9-2015 (Β΄ 2109) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη-
ρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
Κωνσταντίνο Φωτάκη»,

14. την υπ΄ αριθμ. Υ29/8-10-2015 (Β΄ 2168) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη»,

15. τη με αρ. πρωτ. 9495/18.02.2019 απόφαση της 
45ης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβουλίου του 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ),

16. το με αρ. πρωτ. 9908/20.02.2019 έγγραφο του Δι-
ευθυντή του ΕΛΙΔΕΚ με τίτλο «Πρόταση τροποποίησης 
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛΙΔΕΚ»,

17. τη με αρ. πρωτ. 9940/21.02.2019 απόφαση της 
46ης έκτακτης Συνεδρίασης του Επιστημονικού Συμβου-
λίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας 
(ΑΔΑ: Ψ40Δ46Μ77Γ-7ΥΥ),

18. την υπ΄ αριθμ. 34354/Β2/5.03.2019 Απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Έγκρι-
ση προϋπολογισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας 
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και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), για το οικονομικό έτος 2019» 
(ΑΔΑ: 6Φ1Ζ4653ΠΣ-ΞΗΣ),

19. τις υπ΄ αριθμ. 14297/20.6.2019 και 14298/20.6.2019 
αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 7Μ4Β46Μ77Γ-
Θ0Β, ΑΔΑ: 9ΦΣΛ46Μ77Γ-ΛΞ4),

20. την υπ΄ αρ. 195245/2018 (Β΄ 5252) κοινή υπουργική 
απόφαση «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Ελλη-
νικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» 
(Β΄ 5252),

21. Την Φ.1/Γ/72ΝΠ/65208/Β1/23.04.2019 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
βάσει της οποίας από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής προκαλείται δαπάνη ύψους 50.000€ περίπου για 
το έτος 2019 και δαπάνη ύψους 300.000€ περίπου, για 
κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά  έτη,  η οποία θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του ΥΠΠΕΘ υπό 
ΑΛΕ 2310802005, αποφασίζουμε:

Αντικαθιστούμε την παράγραφο 2.α. του άρθρου 25, 
ως εξής:

«2. α. Έκτακτο προσωπικό, το οποίο απασχολείται στο 
ΕΛΙΔΕΚ με σύμβαση μίσθωσης έργου ή εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έμμισθης εντολής έως 
τριετούς διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης (παρ. 2 
του άρθρου 10 του ν. 4429/2016, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παρ. 17 άρθρου 69 του ν. 4485/2017, Α΄ 114), ο 
συνολικός αριθμός του οποίου δεν υπερβαίνει τα τριά-
ντα πέντε (35) άτομα.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Ιουνίου 2019

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός  
Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Οικονομικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ - ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

    Αριθμ. 5567 (2)
Αναμόρφωση του Κανονισμού Διδακτορικών 

Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτι-

κής Εκπαίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Αν-

θρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-

τικής Μακεδονίας στα άρθρα 8 και 10.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 2 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α'), σύμφωνα με τις οποίες «Με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, καταρτίζεται 
ο Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος, 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».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/ 
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, Α'), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη του παρόντος νόμου, να καταρτίσουν και να δη-
μοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

3. Την υπ'αριθμ. 6671/2016 (ΦΕΚ 2802/6-9-2016, Β') 
απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, σχετικά με την «Έγκριση απόφασης του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας περί ορισμού 
Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
αυτούς και καθορισμού της σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη».

4. Την υπ'αριθμ. 2031/2018 (ΦΕΚ 5834/τ.Β΄/27-12-2018) 
απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού Διδακτο-
ρικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4 του ν. 4610/2019 
(ΦΕΚ 70/τ.Α'/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και λοιπές δι-
ατάξεις Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», σύμφωνα με τον 
οποίο μετονομάστηκε η Παιδαγωγική Σχολή στη Φλώρι-
να σε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

6. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με 
αριθμ. 339/03-04-2019).

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση με αριθμ. 
89/20-06-2019). 

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την Αναμόρφωση του Κανονισμού Διδακτορικών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα 
άρθρα 8 και 10, ως ακολούθως:

Άρθρο 8
Δικαιώματα/Παροχές και 
Υποχρεώσεις Υποψηφίων Διδακτόρων

Δικαιώματα/Παροχές
Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι 

υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ρισσες έχουν μέχρι πέντε (5) 
πλήρη ακαδημαϊκά έτη από την πρώτη εγγραφή τους, 
όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για 
τους φοιτητές του δευτέρου κύκλου σπουδών. Ως τέτοια 
ενδεικτικά αναφέρονται: τεχνολογική υποστήριξη, βρα-
βεία, υποτροφίες, φοιτητική μέριμνα, εκπροσώπηση σε 
συλλογικά όργανα κ.ά.

Διατηρούν τα δικαιώματα πρόσβασης, δανεισμού και 
χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των πανεπιστη-
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μιακών Βιβλιοθηκών μέχρι και πέντε (5) έτη μετά την 
απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος.

Υποχρεώσεις
Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα κάθε ακαδημα-

ϊκό έτος παρουσιάζει προφορικά και υποχρεούται να 
υποβάλει εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα ενώπιον της 
Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σχετικά με την 
πρόοδο της διδακτορικής διατριβής. Η έκθεση προόδου 
της έρευνας του συνιστά ανανέωση της εγγραφής του.

Αντίγραφο του υπομνήματος, καθώς και σχόλια επ' 
αυτού από τον Επιβλέποντα Καθηγητή ή την τριμελή 
Συμβουλευτική Επιτροπή και εκθέσεις προόδου κατα-
χωρίζονται στον ατομικό φάκελο του/της Υποψηφίου.

Ο υποψήφιος υποχρεούται επίσης:
1) Να συμμετέχει στην ετήσια συνάντηση ανατροφο-

δότησης των υποψηφίων διδακτόρων (Colloquium): 
Παρουσίαση της πορείας της δουλειάς του/της και πα-
ρακολούθηση των εισηγήσεων του ιδίου /συναφούς 
γνωστικού πεδίου. Συνολικά, θα πρέπει να συμμετέχει 
τουλάχιστο σε 3 Colloquium.

2) Να συμμετέχει στο ετήσιο εργαστήριο επιστημονι-
κής Τεχνογραφίας (σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α 
δεν έχει συμμετοχή με ανακοίνωση σε 2 επιστημονικά 
συνέδρια).

3) Να παρακολουθεί ένα εργαστήριο «Ερευνητικής 
μεθοδολογίας» (και Παράδοση εργασίας) που διεξάγεται 
σε μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος ή/και σε 
διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα που συμμε-
τέχει το τμήμα.

4) Να προσφέρει επικουρική υποστήριξη του επόπτη 
της διατριβής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Άρθρο 10
Αξιολόγηση Διδακτορικής Διατριβής

Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της Διδακτο-
ρικής Διατριβής, η τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή 
δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δη-
μόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η τριμε-
λής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση του 
υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και 
την υποβάλλει στην Συνέλευση του Τμήματος ζητώντας 
τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για την 
κρίση της Διδακτορικής Διατριβής.

Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν τα μέλη 
της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, εκτός από τα 
αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθ-
μα μέλη καθώς και τέσσερα επιπλέον μέλη που πληρούν 

τα κριτήρια του εδαφίου 2, της παρ. 2, του άρθρου 39, 
του ν. 4485/2017.

Η Διδακτορική Διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από 
τον/την Υποψήφιο Διδάκτορα/ισσα. Η διαδικασία της δη-
μόσιας υποστήριξης προϋποθέτει τη φυσική παρουσία 
των τεσσάρων (4) τουλάχιστον μελών της Εξεταστικής 
Επιτροπής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν 
και μέσω τηλεδιάσκεψης. Στη συνέχεια, η Εξεταστική 
Επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, κρίνει 
την εργασία ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την 
πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και 
με Βάση αυτά τα κριτήρια την εγκρίνει, με πλειοψηφία 
πέντε (5) τουλάχιστον από τα μέλη της. Τα αφυπηρετήσα-
ντα μέλη της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, που 
έχουν αντικατασταθεί σύμφωνα με την παρ. 2 μπορεί να 
παρίστανται κατά τη συνεδρίαση χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας/ρισσα οφείλει να απο-
στείλει σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τη διδακτορική 
διατριβή στα μέλη της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτρο-
πής (κατόπιν συνεννοήσεως) τουλάχιστον τριάντα (30) 
ημέρες πριν την ημερομηνία υποστήριξής της.

Η διαδικασία της δημόσιας υποστήριξης από τον 
υποψήφιο/α διδάκτορα/ρισσα δεν πρέπει να υπερβαί-
νει τις (2) ώρες. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας 
υποστήριξης και των ερωτήσεων που υποβάλλονται, ο 
υποψήφιος/α αποχωρεί.

Στη συνέχεια η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή συ-
ντάσσει σχετικό πρακτικό και κρίνει τη διατριβή ως προς 
την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτοτυπία και τη 
συμβολή της στην προαγωγή της επιστήμης.

Η εγκριθείσα Διδακτορική Διατριβή αξιολογείται με 
την ακόλουθη κλίμακα:

- Άριστα, -Λίαν Καλώς, -Καλώς
Μετά την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής ο υπο-

ψήφιος/α διδάκτορας οφείλει να καταθέσει τη διδακτο-
ρική διατριβή και περίληψη της στην ελληνική/αγγλική 
ως εξής:

• Αντίτυπο σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στο Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης 

• Ψηφιακή μορφή για τη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής 
Σχολής του ΠΔΜ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 25 Ιουνίου 2019 

Ο Πρύτανης

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥΡΛΙΔΑΚΗΣ   
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*02026510107190004*

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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