
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

2 Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-
μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

3 Αντικατάσταση της 107468/Β7 υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 2006/τ.Β΄/23.7.2014) που αφορά 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου με 
τίτλο «Εγκληματολογία» -Αναμόρφωση του προ-
γράμματος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών.

4 Ένταξη του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εμπορίας και Διαφή-
μισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας, Γιαλιτάκη Αικατερίνη του Γεωργί-
ου - Χρήστου, στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και 
Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονά-
δων, της ίδιας Σχολής του ίδιου Ιδρύματος.

5 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στο Διοικητή του Ε.Φ.Κ.Α..

6 Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-
σίας β΄ εξαμήνου 2018 για τους υπαλλήλους του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην Φ2/92271/
Δ4/5.6.2018 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12.6.2018. 

8 Διορθώσεις σφαλμάτων στην ΔΔΑΔ Ε 1083415 
ΕΞ 2018/30.5.2018 απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/8.6.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. πράξης 1196 (1)

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.- Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2.- Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3.- Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4.- Την υπ’ αριθμ. 6327/15.5.2014 πρυτανική πράξη 

ένταξης της Μποσιώλη σε θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 
1345/28.5.2014 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 167/24.3.2017 όμοια (ΦΕΚ 1153/3.4.2017 τ.Β΄).

5.- Την από 8.5.2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
του Τμήματος Φυσικής.

6.- Το υπ’ αριθμ. 1190/15.5.2017 έγγραφο του Τμήμα-
τος Φυσικής.

7.- Τις υπ’ αριθμ. 141/28.9.2016 και 505/7.12.2016 αι-
τήσεις της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ελισάβετ Μποσιώλη 
του Χρήστου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-
σωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θε-
τικών Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Φυσική 
της Ατμόσφαιρας».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Αριθμ. πράξης 1206 (2)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικει-

μένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του ΕΚΠΑ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη :
1.- Το αρθ. 15 παρ. 15 του ν. 4485/2017.
2.- Το αρθ. 29 του ν. 4009/2011.
3.- Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 

«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
4.- Την υπ’ αριθμ. 6345/19.5.2014 πρυτανική πρά-

ξη ένταξης της Βλαστού σε θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 
1392/30.5.2014 τ.Β΄) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 167/24.3.2017 όμοια (ΦΕΚ 1153/3.4.2017 τ.Β΄).

5.- Την από 8.5.2017 απόφαση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Φυσικής.

6.- Το υπ’ αριθμ. 1190/15.5.2017 έγγραφο του Τμήμα-
τος Φυσικής

7.- Τις υπ’ αριθμ. 152/30.9.2016 και 538/14.12.2016 
αιτήσεις της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:

ότι το γνωστικό αντικείμενο της Γεωργίας Βλαστού του 
Αντωνίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπι-
κού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Υπολογιστές».

H πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της 
Kυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 47 (3)
Αντικατάσταση της 107468/Β7 υπουργικής από-

φασης (ΦΕΚ 2006/τ.Β΄/23.7.2014) που αφορά 

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του 

Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 

με τίτλο «Εγκληματολογία» -Αναμόρφωση του 

προγράμματος του Παντείου Πανεπιστημίου Κοι-

νωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(συνεδρίαση 1.6.2018) 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: 30 - 37 και 44 - 45 του 

Κεφ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος κύκλος Σπουδών» και 85 
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 
Α΄ 38).

3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 

έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

6. Την υπ’ αριθμ. υπουργική απόφαση 216772/Ζ1 (ΦΕΚ 
Β΄ 4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Τις υπ’ αριθμ. εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων: 163204/Ζ1/29.9.17 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄/114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτο-
ρικών διατριβών - Λοιπά θέματα», 26407/Ζ1/15.2.2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄)», 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) ‘Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις - 
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών 
εγγράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017».

8. Το υπ’ αριθμ. 3331/11.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Κοινωνιολογίας του 
Πανεπιστημίου.

9. Την υπ’ αριθμ. 107468/Β7 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
2006/τ.Β΄/23.7.2014) που αφορά στο Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας της 
Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου με 
τίτλο «Εγκληματολογία» - Αναμόρφωση του προγράμ-
ματος.

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών (συνεδρίαση 27.3.2018) σχετικά με την επανί-
δρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Εγκληματολογία» του Τμήματος.

11. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου.

12. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα 
λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 35 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 4485/2017 και

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:

την αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 107468/Β7 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 2006/τ.Β΄/23.7.2014) που αφορά 
στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου με τίτλο «Εγκλημα-
τολογία» -Αναμόρφωση του προγράμματος, ως ακολού-
θως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
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στημών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εγκληματολογία», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Εγκληματολογία» είναι η μελέτη των κύριων 
μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην 
Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των 
παραγόντων και των διαδικασιών που τις δημιουργούν, 
καθώς, επίσης, και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης 
αντεγκληματικής πολιτικής.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι:
α) Η εκπαίδευση και κατάρτιση των μεταπτυχιακών 

φοιτητών στη διερεύνηση της εγκληματικότητας και 
την αντιμετώπισή της, καθώς και η εξοικείωσή τους 
στο θεωρητικό υλικό και την ερευνητική μεθοδολογία 
των εν λόγω θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη και 
προαγωγή της γνώσης, σε θεωρητικό και ερευνητικό 
επίπεδο, επιτρέπει την εμβάθυνση σε ζητήματα σχετικά 
με τη θέσπιση των ποινικών νόμων, τις κύριες μορφές 
εγκληματικότητας στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και 
τις σύγχρονες τάσεις της αντεγκληματικής πολιτικής.

β) Η δημιουργία ειδικών επιστημόνων, ερευνητών και 
συμβούλων, στην Εγκληματολογία. Τα στελέχη αυτά θα 
είναι ικανά να στελεχώσουν τις κρατικές, δημόσιες και 
ιδιωτικές υπηρεσίες (Υπουργεία: Δικαιοσύνης, Δημόσιας 
Τάξης/Προστασίας του Πολίτη, Εσωτερικών, Παιδείας) 
και ειδικότερα Αστυνομία, Σωφρονιστικά Καταστήματα, 
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών 
Κοινωνικής Αρωγής, φορείς κοινωνικής επανένταξης 
των αποφυλακισμένων, κοινωνικές υπηρεσίες (Κράτους, 

Δήμων, ιδιωτικών φορέων), τα Συμβούλια Πρόληψης 
Παραβατικότητας, τα Κέντρα Πρόληψης και Αντιμετώπι-
σης του Κοινωνικού Αποκλεισμού (αποφυλακιζομένων, 
απεξαρτημένων, μεταναστών, αστέγων, ανέργων, κλπ), 
τις Υπηρεσίες Αρωγής Θυμάτων Εγκληματικότητας, κα-
θώς και παρεμφερείς κυβερνητικούς ή μη κυβερνητι-
κούς φορείς, ερευνητικούς φορείς και κέντρα μελετών 
αντεγκληματικής πολιτικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εγκληματολογία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών Τμημάτων Κοινωνικών, Νομικών, 
Πολιτικών και Ανθρωπιστικών επιστημών με συνάφεια 
γνωστικού αντικειμένου, Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και οι απόφοιτοι της Σχολής 
Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ..

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του αναφερό-
μενου στο άρθρο 3 τίτλου είναι τέσσερα (4) διδακτικά 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται 
σε 120.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

A΄ εξάμηνο B΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Η σύγχρονη εγκληματικότητα, η αντιμετώπισή της 
και η Εγκληματολογία

10 Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα ανασφάλειας 
και τιμωρητικότητα

10

Μεθοδολογία της εγκληματολογικής έρευνας 10 Διεθνοποίηση της αντεγκληματικής πολιτικής και 
δικαιώματα του ανθρώπου

10

Νέες τεχνολογίες και έγκλημα 10 Πρόληψη του εγκλήματος και κοινωνική επανέντα-
ξη των αποφυλακισθέντων

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων α΄ εξαμήνου 30 Σύνολο πιστωτικών μονάδων β΄ εξαμήνου 30

Γ΄ εξάμηνο Δ΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Επιστημολογικά ζητήματα της Εγκληματολογίας 10 Διπλωματική Εργασία 30

Οργανωμένο έγκλημα και οικονομική εγκληματι-
κότητα

10

Ο ρόλος του θύματος στην απονομή της ποινικής 
δικαιοσύνης: ιστορική και σύγχρονη προσέγγιση

10

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Γ΄ εξαμήνου 30 Σύνολο πιστωτικών μονάδων Δ΄ εξαμήνου 30
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, στα 
δέκα πέντε (15) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. μπορούν να είναι μέλη 
Δ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα Εγκλη-
ματολογίας του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου 
Πανεπιστημίου, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων 
του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής και ερευνητές από ερευ-
νητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 και εν 
γένει οι κατηγορίες διδασκόντων, που περιλαμβάνονται 
στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 και βάσει 
των εκεί αναφερομένων αναλογιών.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. το Πάντειο Πανεπιστήμιο 
διαθέτει την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγ-
χρονες αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτομα-
τοποιημένο σύστημα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληρο-
φορική υπηρεσία, τηλεματικό δίκτυο για την παροχή 
προηγμένων τηλεματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά 
μηχανήματα, Εργαστήριο Η/Υ, χώρο Εντευκτηρίου και 
Γραμματείας του Προγράμματος και κάθε άλλη αναγκαία 
υποδομή).

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει δέκα (10) έτη, δηλαδή μέχρι 
και το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029, με δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του, εφόσον πληροί τα κριτήρια 
της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα 
με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 
44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τον 
προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών, ενώ μέρος του κόστους 
λειτουργίας του μπορεί να καλυφθεί από δωρεές, κληρο-
δοτήματα ή χορηγίες για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και 
κρατικές επιχορηγήσεις, όπως οριοθετούνται στην παρ. 
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Οι προϊσχύουσες διατάξεις ισχύουν αποκλειστικά και 
μόνο για την ολοκλήρωση της φοίτησης των φοιτητών, 
που έχουν ήδη εγγραφεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2017-18, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 
85 του ν. 4485/2017.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2018 

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ

Ι

Αριθμ. 4045 (4)
Ένταξη του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προ-

σωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Εμπορίας και Δι-

αφήμισης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 

του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, στο Τμήμα Διοίκη-

σης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών 

και Τουριστικών Μονάδων, της ίδιας Σχολής του 

ίδιου Ιδρύματος.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/24.11.1983 

τ.Α΄) «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6.9.2011 
τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων».

3. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 100/2013 π.δ. (ΦΕΚ 
135/5.6.2013 τ.Α΄) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. 
Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας - Ίδρυση Σχολής - 
Ίδρυση Τμήματος - Συγχώνευση Σχολών - Μετονομασία 
και Συγχώνευση. Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων 
και Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας», ιδίως το άρθρο 10 παρ. 2.

4. Τις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 127/2013 π.δ. (ΦΕΚ 
190/16.9.2013 τ.Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση των 
π.δ. ...100/2013 (Α΄ 135) ...».

5. Την υπ’ αριθμ. 5/28.6.2016 (θέμα 10) (ΑΔΑ: ΨΔΥΟ-
ΟΞΑΟ-ΝΟΡ) πράξη του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας (ΦΕΚ 378/15.7.2016 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) καθώς και την 
υπ’ αριθμ. 136019/Ζ1/24.8.2016 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
με την οποία διορίζεται ο Λάμψας Πέτρος του Θεοχάρη, 
ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

6. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017 
τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.6.2018 
τ.Α΄) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις».

8. Tις διατάξεις του άρθρου 9 του κεφ. Γ΄ του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/2.3.2018 τ.Α΄) «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

9. Το υπ’ αριθμ. 83/17.5.2018 πρακτικό της Κοσμητείας 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας.
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10. Την υπ’ αριθμ. 140/29.5.2018 (Θέμα 28ο) απόφαση 
της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας η οποία λαμβά-
νοντας υπόψη την εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής 
Σ.Δ.Ο., αποφασίζει την ένταξη του μέλους Διδακτικoύ 
Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Γιαλιτάκη Αικατερίνη 
του Γεωργίου - Χρήστου, από το Τμήμα Εμπορίας και 
Διαφήμισης στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επι-
κοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων του 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

11. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

το μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
του Τμήματος Εμπορίας και Διαφήμισης της Σχολής Δι-
οίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Για-
λιτάκη Αικατερίνη του Γεωργίου - Χρήστου, εντάσσεται 
στο Τμήμα Διοίκησης, Οικονομίας και Επικοινωνίας Πο-
λιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, της ίδιας Σχολής 
του ίδιου Ιδρύματος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Λαμία, 18 Ιουνίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΤΡΟΣ ΛΑΜΨΑΣ

Ι

Αριθμ. απόφ. 489 (5)
Εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον Διοικητή του 

Ε.Φ.Κ.Α..

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(αριθμ. συνεδρίασης 28/14.6.2018)

Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
- του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α΄ 85/12.5.2016), καθώς και 

του ν. 4445/2016 (ΦΕΚ Α΄ 236/19.12.2016) Εφαρμοστικές 
Διατάξεις του πρώτου,

- του εδαφίου ιδ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 
60 του ν. 4387/2016,

- του άρθρου 6 του ν. 3242/2004.
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ.9/56379/14950/28.12.2016 

(ΦΕΚ 729/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30.12.2016) απόφαση του Υφυ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης, καθώς επίσης και τη με αριθμ. 
πρωτ. Δ9/13781/4467/24.3.2017 (ΦΕΚ 157/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./
31.3.2017) τροποποιητική αυτής.

3. Την υπ’ αριθμ. 754462/13.6.2018 εισήγηση της Διεύ-
θυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης, 
με θέμα: «Διεκπεραίωση υποθέσεων αρμοδιότητας Πε-
ριφερειακών Υπηρεσιών σε Περιφερειακές Υπηρεσίες 
με επάρκεια προσωπικού».

4. Την πρόταση του μέλους Π. Βογιατζή να διορθωθεί 
η εισήγηση όσον αφορά στην έκφραση «τμήματα με 
επάρκεια προσωπικού» σε «τμήματα με σχετική επάρ-
κεια προσωπικού», η οποία έγινε ομόφωνα δεκτή.

5. Τις απόψεις των μελών.

6. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της 
Υπηρεσίας, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την πρόταση 
του μέλους Π. Βογιατζή, αποφασίζει ομόφωνα:

Α) Να εκχωρηθεί αρμοδιότητα στο Διοικητή του 
ΕΦΚΑ προκειμένου, εκτιμώντας κάθε φορά τις υπηρε-
σιακές ανάγκες, να αποφασίζει τη μεταφορά εκκρεμών 
υποθέσεων από τμήματα που αντιμετωπίζουν έλλειψη 
προσωπικού, σε άλλα τμήματα με σχετική επάρκεια προ-
σωπικού.

Σημειώνεται ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Β) Την άμεση επικύρωση των Πρακτικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Δ.Σ. - 
Αναπληρωτής Διοικητής

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ

Ι

Αριθμ. 4000 (6)
  Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργα-

σίας β΄ εξαμήνου 2018 για τους υπαλλήλους του 

Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανα-

τολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 «Κα-

τάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δη-
μοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητι-
κού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/τ.Α΄/23.1.2013), 
όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 16 του 
ν. 4275/2014 (ΦΕΚ 149/τ.Α΄/15.7.2014) και του άρθρου 
15 του ν. 4312/2014 (ΦΕΚ 260/τ.Α΄/12.12.2014) και ισχύει.

2. Την υπ’ αριθμ. Δ9/οικ.44838/11750/5.10.2016 (ΦΕΚ 
542/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./11.10.2016) απόφαση του Υπουργού Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, περί «Ορισμού μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατο-
λικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Την υπ’ αριθμ. Θέμα 1ο 1/42ης Συνεδρίασης/
12.10.2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κέντρου περί «Συγκρότησης σε Σώμα του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέ-
ρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

4. Την με αριθμ. Θέμα 1ο 4/42ης Συνεδρίασης/
12.10.2016 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου «περί κα-
θορισμού αρμοδιοτήτων του Προέδρου του Δ/κού Συμ-
βουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του 
ν. 3329/2005».

5. Τις διατάξεις του ν.δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ Α΄ 
204/19.7.1974).
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6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α΄/28.6.2014) 
«Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/5.8.2016) 
“Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”.

8. Τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Πα-
ραρτημάτων του Κέντρου για την καθιέρωση απογευ-
ματινής υπερωριακής εργασίας (15.00΄/22.00΄) στο 
προσωπικό τους, που δεν εφαρμόζει κυκλικό ωράριο 
εργασίας (διοικητικοί, οδηγοί, τεχνικοί και λοιπό προ-
σωπικό), προκειμένου να καλυφθούν πραγματικές και 
επιτακτικές ανάγκες λειτουργίας τους και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ομαλή κι εύρυθμη λειτουργία τους 
στο β΄ εξάμηνο του 2018.

9. Το με αριθμ. 8858/8.12.2017 έγγραφο του Κέντρου 
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. με θέμα Καθι-
έρωση απογευματινής Υπερωριακής εργασίας.

10. Τις διατάξεις της με αριθμ. Θέμα 8ο 5/51ης Συνε-
δρίασης/14.12.2017 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου 
του Κέντρου.

11. Τις διατάξεις των παραγράφων Α1,2 και 3 του άρ-
θρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) «Διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφω-
νίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρ-
ρυθμίσεων».

12. Τον Προϋπολογισμό του Κέντρου, έτους 2018.
13. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται με την 

απόφαση αυτή ανέρχεται σ’ ετήσια βάση στο ποσόν των 
δέκα χιλιάδων (10.000,00) € περίπου για το μόνιμο και 
το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου του Κ.Κ.Π.Π. - Α.Μ.Θ. 
και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Κέντρου, έτους 
2018 ΚΑΕ (0261), αποφασίζουμε:

Την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας 
στο β΄ εξάμηνο του 2018 έως και 20 ώρες μηνιαίως για 
κάθε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Παραρ-
τημάτων του Κ.Κ.Π.Π. - Α.Μ.Θ., ήτοι ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ 

ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΑ 
ΤΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 

ΩΡΕΣ
1. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας

ΠΕ Ψυχολόγων 1
ΔΕ Διοικητικός - Λογιστικός 1

2. Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Δράμας
ΠΕ Ψυχολόγων 1
ΠΕ Διοικητικού 1
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 2
TE Φυσικοθεραπεύτων 4
TE Εργοθεραπευτών 1
TE Λογοθεραπευτών 2

TE Νοσηλευτών 2
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1
ΔΕ Διοικητικού 1
ΔΕ Συντηρητής κτιριακών 
εγκαταστάσεων 1

ΔΕ Οδηγός 1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ
ΔΕ Οδηγός 1
ΔΕ Θεραπευτών - Παιδαγωγών 1

3. Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
TE Εργοθεραπευτών 1
ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών 2
ΔΕ Διοικητικού 1
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1
ΔΕ Τεχνικών Εκπαιδευτών 3
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ
ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών 1
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό 
Προσωπικό 1

ΔΕ Τεχνικού Οδηγών 1
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 3

4. Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας
ΠΕ Ψυχολόγων 1
TE Κοινωνικής Εργασίας 1
TE Φυσικοθεραπεύτων 2
TE Εργοθεραπευτών 2
TE Νοσηλευτικής 2
ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων 2
ΔΕ Μαγείρων 2
ΔΕ Τεχνικών 1
ΔΕ Οδηγών 1
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό 2

5. Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής

ΠΕ Διοικητικού - Λογιστικού 3
ΠΕ Κοινωνιολογίας 1
TE Κοινωνικής Εργασίας 1
TE Νοσηλευτικής 1
ΔΕ Συντηρητών κτιρίων 1
ΔΕ Τεχνικών Οδηγών 1
ΔΕ Υδραυλικών 1
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού 1
6. Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Καβάλας
ΔΕ Διοικητικού 1
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ΔΕ Διοικητικού - Οικονομικού 1
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΙΔΟΧ
ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας 1
7. Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου
ΠΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΠΕ Διοικητικού
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 4 Ιουνίου 2018 

Ο Πρόεδρος

ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)

Στην Φ2/92271/Δ4/5.6.2018 απόφαση του Υφυπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 2187/τ.Β΄/12.6.2018, διορθώνονται: 

1. στη σελίδα 23397, στην α΄ στήλη, στον 10ο στίχο εκ 
των κάτω στο πίνακα:

το λανθασμένο:

Χημεία

στο ορθό:

Χημεία 1

2. στη σελίδα 23398, στην β΄ στήλη, στον 18ο στίχο εκ 
των άνω στο πίνακα:

το λανθασμένο:

Ιστορία της Τέχνης 30

στο ορθό:

Ιστορία της Τέχνης 3Θ

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(8)

Στην ΔΔΑΔ Ε 1083415 ΕΞ 2018/30.5.2018 απόφαση 
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2105/τ.Β΄/8.6.2018, στη σε-
λίδα 22685,στην α΄ στήλη, στον 15ο στίχο εκ των κάτω 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «...ή ΣΕ...»
στο ορθό: «...ή ΤΕ...».

(Aπό το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02024852806180008*

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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