
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση Επίκουρου 
Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου.

2 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευ-
νών και Διαχείρισης προς το ειδικό επταμελές όρ-
γανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

      Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./156/16533 (1)
Κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση Επίκουρου 

Καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Αιγαίου. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου  119 του ν.  4549/2018 

«Διατάξεις για την Ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιο-
νομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2019-2022 και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 105), όπως ισχύουν, 
τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/
2012 (Α΄ 54) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 
του ν. 3833/2010 (Α΄ 40).

2. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119), το π.δ. 83/2019 

«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121) και 
το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμ-
ματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών 
Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1-3-2011 
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρω-
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των κριτη-
ρίων κατανομής προσωπικού (Β΄ 323).

4. Τις διατάξεις της παρ. γ. του άρθρου 41 του ν. 4521/
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Το υπό στοιχεία Φ.122.1/118/110600/Ζ2/26-8-2020 
αίτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

6. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού 
Δικαίου Αορίστου Χρόνου προσωπικού, που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 
του ν. 3812/2009.

7. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση κατανο-
μής, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφασίζουμε:

Την κατανομή ενός (1) ατόμου σε θέση μέλους ΔΕΠ, 
της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή του Τμήμα-
τος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών 
Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αιγαίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ  

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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   Αριθμ. 22395 (2)
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευ-

νών και Διαχείρισης προς το ειδικό επταμελές όρ-

γανο της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017. 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
Ι. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 «Οργάνωση και 

Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για 
την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 114), όπως ισχύει 
σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.

II. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 6 του άρθρου 3 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).

III. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6-08-2019 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564).

IV. Την υπ’ αρ. 51930/30-07-2020 πράξη του Πρύτα-
νη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με τον 
«Καθορισμό του τομέα ευθύνης και των επιμέρους 
αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β΄ 3143).

V. Την υπ’ αρ. 55598/21-10-2019 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότη-
ση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής».

VI. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.).

VII. Την υπ’ αρ. 19/24-10-2019 (θέμα 3ο) απόφαση της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
του ΠΑ.Δ.Α. «Σύσταση του Ειδικού Επταμελούς Οργά-
νου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
(άρθρο 53, παρ. 5, ν. 4485/2017) και μεταβίβαση αρμοδιο-
τήτων άρθρου 54, ν. 4485/2017 (όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 72, παρ. 2, ν. 4610/2019) στο Ειδικό Επταμε-
λές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

VIII. Την υπ’ αρ. 1/04-02-2020 (θέμα 1.4ο) απόφαση 
της Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρι-
σης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 
19/24-10-2019 (θέμα 3ο) απόφασης της Ολομέλειας της 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. ΠΑ.Δ.Α. 
με θέμα “Σύσταση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
(άρθρο 53, παρ. 5, ν. 4485/2017) και μεταβίβαση αρμοδι-
οτήτων άρθρου 54, ν. 4485/2017 (όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 72, παρ. 2, ν. 4610/2019) στο Ειδικό Επταμε-
λές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”».

IX. Την υπ’ αρ. 2/12-05-2020 (θέμα 1.4ο) απόφαση της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
της παρ.  θ΄ του άρθρου  54, ν.  4485/2017, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, στο Ειδικό Επταμελές Όργανο 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

Χ. Την υπ’ αρ. 2/12-05-2020 (θέμα 1.5ο) απόφαση της 
Ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου 
για τις διαγωνιστικές διαδικασίες των έργων που διαχει-
ρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής του 
ν. 4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ 
και 2014/25/ΕΕ)” (Α΄ 147)».

XI. Την υπ’ αρ. 12804/15-06-2020 πράξη της Επιτρο-
πής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΠΑ.Δ.Α. 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής προς 
το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του άρθρου 53 
του ν. 4485/2017» (Β΄ 2337).

XII. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, δεδομένου ότι τα μέλη της Επιτροπής δεν 
δικαιούνται αμοιβή ή άλλη αποζημίωση για τη συμμε-
τοχή τους στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.

XIII. Την εύρυθμη υλοποίηση των έργων/προγραμμά-
των που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., αποφασίζει:

Την αντικατάσταση της υπ’ αρ. 12804/15-06-2020 πρά-
ξης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 
του ΠΑ.Δ.Α. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων της Επιτρο-
πής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαρια-
σμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής προς το ειδικό επταμελές όργανο της παρ. 5 του 
άρθρου 53 του ν. 4485/2017» (Β΄ 2337), ως ακολούθως:

«Α. Τη μεταβίβαση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων 
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του άρθρου 54 
του ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποι-
ήσεις και τις συμπληρώσεις του προς το Ειδικό Επταμε-
λές Όργανο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 53 του ν. 4485/2017:

- να επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο του 
Α.Ε.Ι. στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, 
επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων του 
Α.Ε.Ι. που χρηματοδοτούνται και εκτελούνται μέσω του 
Ε.Λ.Κ.Ε. και να εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για 
την εξασφάλιση πόρων του,

- να εγκρίνει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση της 
εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με 
τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

- να εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των έργων/προ-
γραμμάτων που εκτελούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., εντάσ-
σοντάς τους στον προϋπολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε.,

- να παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστη-
ριότητες του Ε.Λ.Κ.Ε. προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο 
του Α.Ε.Ι. και προς τους φορείς του δημοσίου,

- για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ε.Λ.Κ.Ε. να ανα-
θέτει, στο προσωπικό του Α.Ε.Ι. ή σε τρίτους, ερευνητι-
κές μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση της 
σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται 
στον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης,
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- να αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και 
να ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την 
εξασφάλιση πόρων,

- να προσλαμβάνει και να απασχολεί προσωπικό για 
την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που 
υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης 
χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε υποψήφι-
ους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, ως αντάλλαγμα για την απασχόλησή τους 
στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, σύμ-
φωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 
του ν. 4009/2011,

- να χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε 
προγράμματα και έργα, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρημα-
τοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

- να διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη 
λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. και των έργων που αυτός υλοποιεί 
(συμπεριλαμβανομένης ιδίως της παράτασης φυσικού 
και οικονομικού αντικειμένου, της χορήγησης στον 
Επιστημονικά Υπεύθυνο άδειας χρήσης των ταμειακών 
διαθεσίμων έργων που έχουν ολοκληρωθεί, σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017, της έγκρισης 
διενέργειας διαγωνισμών για σύναψη δημοσίων συμβά-
σεων έως του ποσού των 60.000 ευρώ, μη συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ, της έγκρισης χρηματοδότησης έργων/
προγραμμάτων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδό-
τησης ή υλοποίησης λοιπών δράσεων ενίσχυσης της 
έρευνας, που τυχόν αποφασίσει η Σύγκλητος, από ίδιους 
πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., πλην της χορήγησης υποτροφιών, 
να εκδίδει αποφάσεις που εξειδικεύουν τις διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθούνται, στα πλαίσια της αναγκαι-
ότητας ευελιξίας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης 
και ρύθμισης ειδικών θεμάτων που τυχόν προκύπτουν, 
η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο 
των εκτελούμενων έργων που οικονομικά διαχειρίζεται 
ο Ε.Λ.Κ.Ε. και να αξιολογεί και να τροποποιεί καταλλήλως 
τα έντυπα που χρησιμοποιούνται για τη διεκπεραίωση 
των εργασιών του Ε.Λ.Κ.Ε. προκειμένου να επιτυγχάνεται 
η απλοποίηση της διαδικασιών που διέπουν τη διαχεί-
ριση των έργων του Ε.Λ.Κ.Ε., μετά από εισήγηση του/
της Π.Ο.Υ.),

- να εγκρίνει όλα τα ενδιάμεσα στάδια των διαγω-
νιστικών διαδικασιών από 60.000,01 ευρώ και άνω 
(διαγωνιστικές διαδικασίες άνω και κάτω των ορίων του 
ν. 4412/2016), εκτός από την έγκριση της διενέργειας της 
διαγωνιστικής διαδικασίας και την έγκριση της οριστικής 
κατακύρωσης,

- να αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρη-
ματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. 
και να καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και 
διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβα-

τικές υποχρεώσεις και εγκρίνει τη σύναψη πάσης φύσεως 
συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο πλαίσιο 
των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., 
με την επιφύλαξη της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 55 
του ν. 4485/2017,

- να εκδίδει τις πράξεις προσδιορισμού οφειλής των 
καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, σύμφωνα με 
την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011.

Αντίστοιχα, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρεί τις παρακάτω αρμο-
διότητες του άρθρου 54 του ν. 4485/2017, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4610/2019:

- να επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο του 
Α.Ε.Ι. για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική 
του Ιδρύματος,

- να καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Δια-
χείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

- να εισηγείται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. τον ετήσιο 
οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του Ε.Λ.Κ.Ε., 
να εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και να εισηγείται 
στη Σύγκλητο για την κατανομή των ετήσιων εσόδων 
του Ε.Λ.Κ.Ε. (των περ. δ΄, ε΄, ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του 
άρθρου  51, σύμφωνα με την περ.  γ΄ της παρ.  4 του 
άρθρου 52 του ν. 4485/2017),

- να χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρη-
ματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε.,

- να εγκρίνει, για την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. 
και των έργων που αυτός υλοποιεί, τη διενέργεια 
δημοσίων διαγωνισμών, από το ποσό των 60.001 ευρώ 
(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και άνω,

- να εγκρίνει τη διενέργεια και την οριστική κατακύ-
ρωση για διαγωνιστικές διαδικασίες, άνω και κάτω των 
ορίων του ν. 4412/2016

και όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται από 
τον  νόμο και τον Οδηγό Χρηματοδότησης και δεν 
μεταβιβάζονται στο Ειδικό Επταμελές Όργανο, με την 
παρούσα.

Β. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου αυτής να ασκεί 
τις αρμοδιότητες της έγκρισης των αναμορφώσεων των 
προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που εκτε-
λούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και της χορήγησης προκατα-
βολών σε έργα/προγράμματα, σύμφωνα με τον Οδηγό 
Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως 

 Αιγάλεω, 6 Οκτωβρίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ   
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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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