
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών για την 
οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα 
των ΤΕΙ.

2 Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους 
του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

3 Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./128/27257,
27258/12.9.2017 (ΦΕΚ 3274/Β/2017) απόφασης 
ανακατανομής διοριστέων της 2ΕΓ/2016 Προ-
κήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 6/ 
10.10.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) στο Υπουρ-
γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 59095/Ζ1 (1)
Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασιών για την 

οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήμα-

τα των ΤΕΙ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 30 του 

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

2. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές Δημο-
σιονομικής Διαχείρισης ....και άλλες διατάξεις».

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Την παρ. 25 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136) 
«Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τε-
χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες δια-
τάξεις».

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

6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την αριθμ. 183274/Z1/27.10.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 553/ΥΟΔΔ/3.11.2017) «Σύσταση και συ-
γκρότηση επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 30 του 
ν. 4485/2017» (Α΄ 114).

8. Το αριθμ. οικ. 126/29.3.2018 έγγραφο του Γραφείου 
Γενικού Γραμματέα ΥΠΠΕΘ με θέμα «Πόρισμα για τον 
καθορισμό των κριτηρίων και των διαδικασιών οργάνω-
σης διδακτορικών σπουδών από τα τμήματα των ΤΕΙ».

9. Την αριθμ. Φ.1/Γ/59/58369/Β1/16.4.2018 εισήγηση 
της ΓΔΟΥ του ΥΠΠΕΘ, από την οποία προκύπτει ότι από 
την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βά-
ρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

καθορίζουμε τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την 
οργάνωση διδακτορικών σπουδών από τμήματα των 
Τ.Ε.Ι της χώρας ως ακολούθως:

Α. Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε Τμή-
ματα των Τ.Ε.Ι., συνυπολογίζονται τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Η ύπαρξη στο Τμήμα κρίσιμης ομάδας μελών διδα-
κτικού προσωπικού με δικαίωμα επίβλεψης διδακτο-
ρικής διατριβής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 
39 του ν. 4485/2017. Ο ενδεικνυόμενος αριθμός αυτών 
ανέρχεται σε εννέα (9).

2. Η λειτουργία στο Τμήμα Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών, από το οποίο να έχει αποφοιτήσει του-
λάχιστον μία σειρά αποφοίτων.

3. Η ύπαρξη στο Τμήμα βασικών ερευνητικών υπο-
δομών.

4. Η ανάπτυξη συνεργασιών του Τμήματος με Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής.

5. Το επαρκές δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των 
μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

6. Η εσωτερική και η εξωτερική αξιολόγηση του Τμή-
ματος, εφόσον υπάρχουν.

Β. Για την απονομή της δυνατότητας οργάνωσης δι-
δακτορικών σπουδών από Τμήματα Τ.Ε.Ι., ακολουθείται 
η ακόλουθη διαδικασία:

1. Το Τμήμα συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία πε-
ριλαμβάνει αναλυτικά και τεκμηριωμένα στοιχεία όσον 
αφορά στην ανταπόκριση στα ανωτέρω καθοριζόμενα 
κριτήρια. Στο παράρτημα της έκθεσης περιλαμβάνο-
νται οι σύνδεσμοι των προσωπικών ιστοσελίδων των 
μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος και αναλυτικός κατάλογος 
των επιστημονικών δημοσιεύσεων ανά κατηγορία όπως: 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κρίσης, 
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επιστημονικές δημοσιεύσεις καταχωρημένες σε πρακτι-
κά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κρίσης, επιστημονι-
κές ανακοινώσεις καταχωρημένες σε πρακτικά διεθνών 
συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα σε συλλογικούς τόμους, 
μονογραφίες, ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις, συλλογικοί 
τόμοι, κ.λπ.

2. Η έκθεση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του επι-
σπεύδοντος Τμήματος στη Σύγκλητο, η οποία αφού 
εγκρίνει το αίτημα του Τμήματος, το υποβάλλει στον 
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
συγκροτεί άμισθες πενταμελείς επιτροπές ανά επιστη-
μονικές θεματικές περιοχές (τεχνολογικών επιστημών 
μηχανικών, κοινωνικών επιστημών, τεχνολογικών γεω-
τεχνικών επιστημών και τροφίμων, επαγγελμάτων υγεί-
ας, διοίκησης και οικονομίας, καλών τεχνών), από μέλη 
Δ.Ε.Π., με σκοπό να εισηγηθούν την έγκριση ή όχι του 
αιτήματος κάθε Τμήματος.

4. Οι επιτροπές εντός τριών μηνών από την ημερομη-
νία παραλαβής των αντίστοιχων αιτημάτων και εκθέ-
σεων, γνωμοδοτούν τεκμηριωμένα προς τον Υπουργό 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν εγκρίνεται το 
αίτημα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών, η σχετική 
απόφαση του Υπουργού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Aπριλίου 2018 

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./51/12060 (2)
Κατανομή επιτυχόντων από προστατευόμενους 

του ν. 2643/1998, όπως ισχύει.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/4.11.2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
... κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5.11.2016) «Δι-
ορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών».

3. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ.1/71/οικ.4573/1.3.2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1.3.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

4. Tα αριθμ. 51/21.3.2018, 52/21.3.2018, 54/21.3.2018, 
55/21.3.2018, 56/21.3.2018, 57/21.3.2018 και 58/21.3.2018 

έγγραφα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το συνημμένο σε αυτά 
πρακτικό συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής 
του άρθρου 10 του ν. 2643/1998 της 13ης Μαρτίου 2018.

5. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποίη-
σης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί-
ου αορίστου χρόνου προσωπικού και των λειτουργών 
του Δημοσίου που διορίζεται ή προσλαμβάνεται στους 
φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009.

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

την κατανομή, για το έτος 2018, επιτυχόντων από προ-
στατευόμενους του ν. 2643/1998 που τοποθετήθηκαν με 
απόφαση της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 
10 του ν. 2643/1998, ως εξής:

1. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
άρθρου 10 του ν. 2643/1998 της 13ης Μαρτίου 2018 
(ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΙΑΚΟΣΤΑΥΡΟΥ) στη θέση με Α/Α 26 ΔΕ Βο-
ηθών Νοσηλευτικής στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας 
(Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Καλαμάτας), της με αριθμ. 
8586/29.12.2014 Προκήρυξης του ΚΠΑ2 Τρίπολης του 
Ο.Α.Ε.Δ.

2. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
άρθρου10 του ν. 2643/1998 της 13ης Μαρτίου 2018 
(ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) στη θέση με Α/Α 20 ΔΕ 
Δακτυλογράφων στο Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας 
(Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας - Κέντρο Υγείας Κυ-
παρισσίας), της με αριθμ. 8586/29.12.2014 Προκήρυξης 
του ΚΠΑ2 Τρίπολης του Ο.Α.Ε.Δ.

3. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
άρθρου10 του ν. 2643/1998 της 13ης Μαρτίου 2018 
(ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΓΕΜΠΑΣ) στη θέση με Α/Α 22 ΠΕ Μηχανικών 
/ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην Περιφέρεια Πελοποννή-
σου (Περ. Εν. Μεσσηνίας) της με αριθμ. 8586/29.12.2014 
Προκήρυξης του ΚΠΑ2 Τρίπολης του Ο.Α.Ε.Δ.

4. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
άρθρου 10 του ν. 2643/1998 της 13ης Μαρτίου 2018 
(ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΟΥ) στη θέση με Α/Α 5 ΠΕ Γεωτεχνι-
κών/Δασολόγων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου 
(Περ.Εν. Δωδεκανήσου), της με αριθμ. 13556/24.12.2014 
Προκήρυξης του ΚΠΑ2 Ρόδου του Ο.Α.Ε.Δ.

5. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
άρθρου10 του ν. 2643/1998 της 13ης Μαρτίου 2018 
(ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ) στη θέση με Α/Α 13 ΔΕ Νο-
σηλευτικής στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο 
Έβρου (Νοσηλευτική Μονάδα Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης), 
της με αριθμ. 11856/29.12.2014 Προκήρυξης του ΚΠΑ2 
Κομοτηνής του Ο.Α.Ε.Δ.

6. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του 
άρθρου 10 του ν. 2643/1998 της 13ης Μαρτίου 2018 (ΣΟ-
ΦΙΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ) στη θέση με Α/Α 7 ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ - Παράρτημα Αθηνών - Τομέας 
Λιβαδειάς), της με αριθμ. 12302/29.12.2014 Προκήρυξης 
του ΚΠΑ2 Λαμίας του Ο.Α.Ε.Δ.
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7. Ένα (1) άτομο που τοποθετήθηκε με το πρακτικό 
συνεδρίασης της Β΄ Δευτεροβάθμιας Επιτροπής του άρ-
θρου 10 του ν. 2643/1998 της 13ης Μαρτίου 2018 (ΝΙΚΟ-
ΛΑΟΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ) στη θέση με Α/Α 6 ΔΕ Πληρωμάτων 
Ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ - Παράρτημα Λαμίας - Τομέας 
Καρπενησίου), της με αριθμ. 12302/29.12.2014 Προκή-
ρυξης του ΚΠΑ2 Λαμίας του Ο.Α.Ε.Δ..

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα,16 Aπριλίου 2018 

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Ι

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./52/12087 (3)
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./128/

27257, 27258/12.9.2017 (ΦΕΚ 3274/Β/2017) από-

φασης ανακατανομής διοριστέων της 2ΕΓ/2016 

Προκήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε-

ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 6/ 

10.10.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) στο Υπουρ-

γείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 και 3 και του 

άρθρου 11 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής 
οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 
δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄/15.3.2010), όπως 
ισχύουν, και τις διατάξεις της παρ. 21 του άρθρου ενάτου 
του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α΄/2012).

2. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α΄ 208/4.11.2016) με θέμα 
«Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητι-
κής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ... 
κ.λπ.» και το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α΄ 210/5.11.2016) 
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 «Εθνι-
κό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολό-
γησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφά-
νεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας 
Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/Α΄/2016), όπως 
ισχύει.

4. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/494/οικ.9783/5.4.2016 
υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας 
διορισμού των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού 
που προκηρύχθηκε από το Α.Σ.Ε.Π. με την υπ’ αριθμ. 
8/1997 προκήρυξη, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις 
του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 (Α΄ 48) σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).» 
(ΦΕΚ 1106/Β΄/2016).

5. Την Προκήρυξη 2ΕΓ/2016 του Αναπληρωτή Υπουρ-
γού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 
6/10.10.2016,τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π).

6. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./125/οικ.32041/15.12.2016 
απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
με θέμα «Απόφαση κατανομής διοριστέων της 2ΕΓ/2016 
Προκήρυξης» (ΦΕΚ 4137/Β΄/2016, ΑΔΑ: 7ΡΦΘ465ΧΘΨ-
ΔΩΟ) όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 323/Β΄/2017.

7. Την αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./128/27257,27258/12.9.2017 
απόφαση ανακατανομής διοριστέων της 2ΕΓ/2016 
Προκήρυξης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτε-
ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 6/
10.10.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο 
Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διο-
ρίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, 
ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρου-
σης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 224).

9. Την αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΠ1/71/οικ.4573/1.3.2011 (ΦΕΚ 
323/Β΄/1.3.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτε-
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτή-
των και των κριτηρίων κατανομής προσωπικού.

10. Το αριθμ. 50819/28.3.2018 έγγραφο του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

11. Την ανάγκη ορθολογικής κατανομής και αξιοποί-
ησης του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που διορίζεται ή 
προσλαμβάνεται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 
1 του ν. 3812/2009.

12. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση ανα-
κατανομής δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη, αποφα-
σίζουμε:

την τροποποίηση της αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./128/
27257, 27258/12.9.2017 (ΦΕΚ 3274/Β/2017) απόφασης 
ανακατανομής διοριστέων της 2ΕΓ/2016 Προκήρυξης 
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 6/10.10.2016, τ. Προκηρύξεων 
Α.Σ.Ε.Π.) στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, διαγράφοντας την ανακατανομή της Λόκα Μα-
ρίας, η οποία παραμένει στον αρχικό φορέα διορισμού 
της, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Κατά τα λοιπά, η αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./128/ 27257, 
27258/12.9.2017 (ΦΕΚ 3274/Β/2017) απόφαση ανακα-
τανομής ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα,16 Aπριλίου 2018 

Η Υπουργός

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας: 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 κυκλο-
φορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131). 

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 αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία 
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε 
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος 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) προσαυξάνεται 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 Δημοσιευτέας Ύλης. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, 

με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπη-

ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι: 

www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συν-

δρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). 

Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν 
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημο-
σίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογρα-
φικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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