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 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. 4137 
Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονο-

μικών Σπουδών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 

Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
2. την υπ’ αρ. 77561/Ζ1/19-06-2020 κοινή υπουργι-

κή απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 
των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών 
μονάδων Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Ερ-
γαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481),

3. τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 
όπως ισχύουν,

4. το άρθρο 72 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 
13-04-2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 84) και 
β) της από 01-05-2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 104),

5. το π.δ. 78/2013 «Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 119),

6. την υπ’ αρ. 198585-Ζ1/07-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-
79Δ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία ο Καθηγητής, 
Εμμανουήλ Γιακουμάκης του Αθανασίου, έχει εκλεγεί 
ως Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με πλήρη θητεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής 
πράξης και τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 18 του 

ν. 4559/2018 (Α΄ 142), σύμφωνα με την οποία η ως άνω 
θητεία λήγει την 31-08-2020,

7. την υπ’ αρ. 7321/09-11-2017 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που αφορά στην εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτρι-
ας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Αναστασίας 
Μιαούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών με θητεία από 01-12-2017 έως 30-11-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 616) και τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 18 
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), σύμφωνα με την οποία η εν 
λόγω θητεία λήγει στις 31-08-2021,

8. την από 28-11-2017 απόφαση της 4ης συνεδρία-
σης της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών που αφορά στον ορισμό του Καθηγητή, Θωμά 
Μούτου, ως Προέδρου και του Αναπληρωτή Καθηγη-
τή, Γεωργίου Οικονομίδη, ως Αναπληρωτή Προέδρου 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών 
Σπουδών, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θητεία 
από 01-12-1017 έως 30-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 671) και τις 
διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 
(Α΄ 142), σύμφωνα με την οποία η εν λόγω θητεία λήγει 
στις 31-08-2020,

9. την υπ’ αρ. 289/29-06-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΨ0469Β4Μ-
ΙΞΧ) προκήρυξη εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου 
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών,

10. την υπ’ αρ. 296/01-07-2020 (ΑΔΑ: ΨΨΒ9469Β4Μ-
ΟΤ6) απόφαση της Κοσμήτορος για τον Ορισμό της Τρι-
μελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή 
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών,

11. το υπ’ αρ. 302/10-07-2020 πρακτικό της Τριμελούς 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την εκλογή μέσω 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, του Προέδρου και του Ανα-
πληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊ-
κών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
διαπιστώνουμε:
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1. Την εκλογή του Οικονομίδη Γεωργίου του Νικολάου, 
με Α.Δ.Τ.: ΑΟ 074148, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, ως Προέ-
δρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομι-
κών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με 
διετή θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2022.

2. Την εκλογή του Σπυρίδωνα Μπλαβούκου του Δη-
μητρίου, με Α.Δ.Τ.: Χ 679242, Αναπληρωτή Καθηγητή, 
ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικο-
νομικών Επιστημών, με διετή θητεία από 01-09-2020 
έως 31-08-2022.  

 Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ  

 

     Αριθμ. 4138 
Εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου 

του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του 

Σχολείου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 111),
2. την υπ’ αρ. 77561/Ζ1/19-06-2020 κοινή υπουργι-

κή απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
για την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 
των Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών 
μονάδων Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Ερ-
γαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481),

3. τις παρ. 1 έως 11 του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), 
όπως ισχύουν,

4. το άρθρο 72 του ν. 4690/2020 «Κύρωση: α) της από 
13-04-2020 Π.Ν.Π. “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συ-
νεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (Α΄ 84) και 
β) της από 01-05-2020 Π.Ν.Π. “Περαιτέρω μέτρα για την 
αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της παν-
δημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονομική κανονικότητα” (Α΄ 90) και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 104),

5. το π.δ. 78/2013 «Ίδρυση - Συγκρότηση Σχολών στο 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 119),

6. την υπ’ αρ. 198585-Ζ1/07-12-2015 (ΑΔΑ: Β8Ο04653ΠΣ-
79Δ) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία ο Καθηγη-
τής, Εμμανουήλ Γιακουμάκης του Αθανασίου έχει εκλεγεί 
ως Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
με πλήρη θητεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής 
πράξης και τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 18 του 
ν. 4559/2018 (Α΄ 142), σύμφωνα με την οποία η ως άνω 
θητεία λήγει την 31-08-2020,

7. την υπ’ αρ. 7321/09-11-2017 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που αφορά στην εκλογή της Αναπληρώτριας Καθηγήτρι-
ας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Αναστασίας 
Μιαούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών με θητεία από 01-12-2017 έως 30-11-2020 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 616) και τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 18 
του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), σύμφωνα με την οποία η εν 
λόγω θητεία λήγει στις 31-08-2021,

8. την υπ’ αρ. 7390/13-11-2017 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, που αφορά στην εκλογή της Καθηγήτριας, Ελένης 
Λουρή-Δενδρινού, ως Προέδρου του Τμήματος Οικονο-
μικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με 
θητεία από 01-12-2017 έως 30-11-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 616) και 
τις διατάξεις της παρ. 6β του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 
(Α΄ 142), σύμφωνα με την οποία η εν λόγω θητεία λήγει 
στις 31-08-2020,

9. την υπ’ αρ. 7833/13-11-2018 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
που αφορά στην εκλογή του Καθηγητή, Ηλία Τζαβαλή, 
ως Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με θη-
τεία έως 31-08-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 711),

10. την υπ’ αρ. 290/29-06-2020 (ΑΔΑ: ΨΜΙ469Β4Μ-
ΝΕΑ) προκήρυξη εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου 
και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής 
Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

11. την υπ’ αρ. 295/01-07-2020 (ΑΔΑ: 93ΡΗ469Β4Μ-
5ΦΔ) απόφαση της Κοσμήτορος για τον Ορισμό της Τρι-
μελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή 
Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

12. το υπ’ αρ. 301/10-07-2020 πρακτικό της Τριμελούς 
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, για την εκλογή μέσω 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, του Προέδρου και του Ανα-
πληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστή-
μης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαπιστώνουμε:

1. Την εκλογή του Αλογοσκούφη Γεωργίου του Σπυ-
ρίδωνα, με Α.Δ.Τ.: Ξ 282152, Καθηγητή Α΄ Βαθμίδας, ως 
Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με διετή θητεία από 
01-09-2020 έως 31-08-2022.

2. Την εκλογή του Ευάγγελου Βασιλάτου του Νικολάου, 
με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 521217, Αναπληρωτή Καθηγητή, ως Ανα-
πληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστή-
μης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με διετή θητεία 
από 01-09-2020 έως 31-08-2022.  

 Αθήνα, 15 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ  
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     ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμ. πράξης 290 
Εκλογή Διευθυντή της Α΄  Καρδιολογικής Κλι-

νικής και του Ομωνύμου (Α΄  Καρδιολογικού-

Αιμοδυναμικού) Εργαστηρίου του Τομέα Παθολο-

γίας της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 

Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-

στημίου Αθηνών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 

όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4559/
2018 (Α΄ 142), τροποποιήθηκε με τα άρθρα 115 και 117 
του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και ισχύει.

2. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124).

3. Το β.δ.  280/1962 «Περί ιδρύσεως εργαστηρίων, 
σπουδαστηρίων, μουσείου και κλινικής παρά ταις Σχο-
λαίς των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης» 
(Α΄ 71), με το οποίο ιδρύθηκε Καρδιολογική Κλινική στην 
Ιατρική Σχολή.

4. Το β.δ. 531/1963 «Περί ορισμού του Ιπποκρατείου 
Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ως Νοσηλευτικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος» (Α΄ 146), με το οποίο η Καρδιο-
λογική Κλινική εγκαταστάθηκε στο Ιπποκράτειο Γενικό 
Νοσοκομείο.

5. Την υπ’ αρ. Β1/482/15-7-1987 υπουργική απόφαση 
«Κατανομή κλινικών, εργαστηρίων και λοιπών παραρ-
τημάτων του Τμήματος Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθη-
νών» (Β΄ 401), με την οποία η Κλινική Καρδιολογίας με 
το ομώνυμο Εργαστήριο, κατανεμήθηκε στον Τομέα 
Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής.

6. Την υπ’ αρ. 34362/Β1/24-1-2002 υπουργική απόφαση 
«Μετονομασία της Κλινικής Καρδιολογίας του Τμήματος 
Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών» (Β΄ 503), με την οποία η Κλινική Καρδιολογίας 
μετονομάστηκε σε Α΄ Καρδιολογική Κλινική.

7. Την υπ’ αρ. Υ4α/60688/04 συσχ.23974/04/4-10-2004 
κοινή υπουργική απόφαση «Εγκατάσταση της Α΄ Καρδι-
ολογικής Κλινικής και του Ομωνύμου (Α΄ Καρδιολογικό-
Αιμοδυναμικό) Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο 
ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”» (Β΄ 1523).

8. Την υπ’ αρ. 77561/Ζ1/19-6-2020 κοινή υπουργική 
απόφαση «Διαδικασία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για 
την ανάδειξη του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων των 
Α.Ε.Ι., των μονομελών οργάνων των ακαδημαϊκών μονά-
δων των Α.Ε.Ι., καθώς και των Διευθυντών Κλινικών, Ερ-
γαστηρίων και Μουσείων που λειτουργούν στο πλαίσιο 
ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι.» (Β΄ 2481).

9. Την υπ’  αρ. Τ.Π. 253/26-6-2020 προκήρυξη του 
Διευθυντή του Τομέα Παθολογίας για την εκλογή Διευ-
θυντή της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής και του Ομωνύμου 
(Α΄ Καρδιολογικού-Αιμοδυναμικού) Εργαστηρίου, για 
τριετή θητεία.

10. Το από 14-7-2020 πρακτικό του Εκλεκτορικού 
Σώματος που απαρτίζεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Το-
μέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με το 
οποίο εξελέγη ο υποψήφιος, Κωνσταντίνος Τσιούφης, 
καθηγητής πρώτης βαθμίδας στη θέση του Διευθυ-
ντή της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής και του Ομωνύμου 
(Α΄ Καρδιολογικού-Αιμοδυναμικού) Εργαστηρίου.

11. Το υπ’ αρ. Τ.Π. 307/15-7-2020 έγγραφο του Διευθυ-
ντή του Τομέα Παθολογίας.

12. Το υπ’ αρ. 1920030839/16-7-2020 έγγραφο του 
Προέδρου της Ιατρικής Σχολής.

13. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνουμε:

Την εκλογή του Κωνσταντίνου Τσιούφη του Πανα-
γιώτη (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 127220), καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
στη θέση του Διευθυντή της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής 
και του Ομωνύμου (Α΄ Καρδιολογικού-Αιμοδυναμικού) 
Εργαστηρίου του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, για θητεία τριών (3) ετών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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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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