
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Συμμετοχή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπερι-
βάλλοντος του ΕΚΠΑ στο Κοινό ΠΜΣ ’’European 
Joint Master in Paleontology, Geoconservation, 
Applications (PANGEA)’’, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Erasmus Mundus Joint Master Degree 
2018, των University of Lille (France), University of 
Minho (Portugal), Uppsala University (Sweden), 
διά του ΠΜΣ του Τμήματος με τίτλο «Επιστήμες 
της Γης και Περιβάλλον».

2 Τροποποίηση του κανονισμού Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτί-
ρια» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών με 
το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως προς το 
άρθρο 8.

3 Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Αγ-
γελικής Μπισταράκη του Λουκά, μέλους Δ.Ε.Π. 
βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη ορ-
γανική θέση.

4 Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 667/Φ.301/31.5.2019 
απόφασης της Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσο-
γειακού Πανεπιστημίου «Προσωρινή Δομή των 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογεια-
κού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), μέχρι την έκδοση 
του Οργανισμού του» (Β΄ 2353).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ 567 (1)

   Συμμετοχή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπερι-

βάλλοντος του ΕΚΠΑ στο Κοινό ΠΜΣ “European 

Joint Master in Paleontology, Geoconservation, 

Applications (PANGEA)”, στο πλαίσιο του προ-

γράμματος Erasmus Mundus Joint Master Degree 

2018, των University of Lille (France), University of 

Minho (Portugal), Uppsala University (Sweden), 

διά του ΠΜΣ του Τμήματος με τίτλο «Επιστήμες 

της Γης και Περιβάλλον».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,

2. την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334),

4. την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2017 υπουργική 
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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ταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 

ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 

αλλοδαπής» (Β’ 972),

5. τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 

άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,
6. τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 

(Α’ 102),
7. τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 142),

8. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195),

9. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83),

10. το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυ-
γκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124),

11. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189),

12. την πρόταση έγκρισης χρηματοδότη-
σης του “European Joint Master in Paleontology, 
Geoconservation, Applications (PANGEA)”,

13. τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ των συνεργα-
ζόμενων ιδρυμάτων,

14. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 21-12-2020),

15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(15η συνεδρίαση 29-1-2021),

16. το γεγονός ότι, με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Τη συμμετοχή του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπερι-
βάλλοντος του ΕΚΠΑ στο Κοινό ΠΜΣ “European Joint 
Master in Paleontology, Geoconservation, Applications 
(PANGEA)”, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus 
Mundus Joint Master Degree 2018, των University of 
Lille (France), University of Minho (Portugal), Uppsala 
University (Sweden), διά του ΠΜΣ του Τμήματος με τίτλο 
«Επιστήμες της Γης και Περιβάλλον».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 3204 (2)

    Τροποποίηση του κανονισμού Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα 

Κτίρια» του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανι-

κών με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχο-

λής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως 

προς το άρθρο 8.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 412/16.9.2019 απόφαση της Συγκλήτου, 

που αφορά στην έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία 
με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας στα Κτίρια» (Β’ 3716).

2. Την υπ’ αρ. 6545/7.7.2020 απόφαση της Συγκλήτου, 
που αφορά στον κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
κεδονίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 
με τίτλο «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση 
Ενέργειας στα Κτίρια» (Β’ 2939).

3. Τις διατάξεις του Κεφ. Δ’ (ένταξη του Τ.Ε.Ι. Δυτικής 
Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) και 
ιδίως του άρθρου 16 του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανε-
πιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
και λοιπές διατάξεις τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Α΄ 70).

4. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114), σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε Π.Μ.Σ, ο οποίος εγκρί-
νεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του 
Τμήματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ει-
δικής Διατμηματικής Επιτροπής των Τμημάτων Μηχα-
νολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 3/16-02-2021).
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6. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (συ-
νεδρίαση υπ’ αρ. 16/10-03-2021).

7. Την  υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6.9.2019 διαπιστωτική 
πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» με θητεία τριών 
(3)ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).

8. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού (προκαλείται για δωρεάν ΠΜΣ), απο-
φασίζει και εγκρίνει την τροποποίηση του κανονισμού 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διατμηματικού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχα-
νικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο 
«Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Διαχείριση Ενέργειας 
στα Κτίρια», ως προς το άρθρο 8. Η τροποποίηση συνί-
σταται στην προσθήκη στο άρθρο 8 της παρ. 6:

«ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Α’ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δω-
ρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Τα Ιδρύματα υποχρε-
ούνται να εξασφαλίσουν στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία (παρ. 3 του αρθρου 34 
του ν. 4485/2017).

2. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καλούνται να συμμετέ-
χουν και να παρακολουθούν σεμινάρια ερευνητικών 
ομάδων, συζητήσεις βιβλιογραφικής ενημέρωσης, επι-
σκέψεις εργαστηρίων, συνέδρια/ημερίδες με γνωστικό 
αντικείμενο συναφές με αυτό του ΔΠΜΣ, διαλέξεις ή 
άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις του ΔΠΜΣ κ.ά.

3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 
του ΔΠΜΣ οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 
του άρθρου 35 του ν. 4485/2017.

4. Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται 
στο ποσό των 1000 ευρώ με την εγγραφή τους στο πρό-
γραμμα, 600 ευρώ πριν την έναρξη της β΄ και 500 ευρώ 
πριν την έναρξη της γ΄ περιόδου αντίστοιχα.

5. Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού του προγράμμα-
τος ERASMUS+ με τη συμμετοχή στο ΔΠΜΣ, σύμφωνα 
με τις υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες των συνεργαζό-
μενων Τμημάτων.

6. Απόφοιτος του ΔΠΜΣ ή φοιτητής που έχει ολο-
κληρώσει τις υποχρεώσεις του σε προηγούμενο κύκλο, 
δύναται μετά από αίτησή του να παρακολουθήσει την 
κατεύθυνση σπουδών που δεν είχε ακολουθήσει. Σε 
περίπτωση επιτυχούς παρακολούθησης όλων των μα-

θημάτων του κύκλου λαμβάνει σχετική βεβαίωση ολο-
κλήρωσης. Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα (600) ευρώ». 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κοζάνη, 11 Μαρτίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 1126/Φ30.2 (3)
    Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Αγ-

γελικής Μπισταράκη του Λουκά, μέλους Δ.Ε.Π. 

βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή σε μόνιμη ορ-

γανική θέση. 

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-

στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70). 

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114). 

4. Την υπό στοιχεία 35/Φ30.2/04-01-2021 απόφαση 
του Πρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημί-
ου, που δημοσιεύθηκε στο Γ΄ 121, με την οποία η Αγγε-
λική Μπισταράκη διορίστηκε σε μόνιμη προσωποπαγή 
θέση μέλους ΔΕΠ βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική Νοσηλευτική» του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. 

5. Την υπό στοιχεία 749/Φ30.2/08-02-2021 εμπρό-
θεσμη αίτηση της Αγγελικής Μπισταράκη, Αναπλη-
ρώτριας Καθηγήτριας με θέμα τη μετατροπή της προ-
σωποπαγούς θέσης της σε μόνιμη οργανική της ίδιας 
βαθμίδας. 

6. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ 
633), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης, αποφα-
σίζουμε:

Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης της Αγ-
γελικής Μπισταράκη του Λουκά, μέλους του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), βαθμίδας Ανα-
πληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Νοσηλευτικής, της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου, σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας 
βαθμίδας από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 
28 και την παρ.  4 του άρθρου 55 του ν. 4610/2019 
(Α΄ 70). 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Ηράκλειο, 8 Μαρτίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1153/Φ.30.1  (4)

    Συμπλήρωση της υπό στοιχεία 667/Φ.301/

31.5.2019 απόφασης της Συγκλήτου του Ελλη-

νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου «Προσωρι-

νή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελλη-

νικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), 

μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του» (Β΄ 2353).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-

νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ’’ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ’’ και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
23 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
άλλες Διατάξεις» (Α΄ 254).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και της παρ. 22 του 
άρθρου 80 του ν. 4009/2011 και την υπό στοιχεία 687/
Φ.20/05-02-2020 απόφαση «Εσωτερικό σύστημα δια-
σφάλισης ποιότητας (ΕΣΔΠ) του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου» (Β΄ 614).

3. Τις διατάξεις της περ. γ της παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση» 
(Α΄ 83), όπου αναφέρεται ότι έως την έναρξη ισχύος του 
κατά το άρθρο 5 του Οργανισμού κάθε Ιδρύματος και 
του κατά το άρθρο 6 του Εσωτερικού Κανονισμού, τα 
θέματα που προβλέπονται σε αυτούς ρυθμίζονται με 
αποφάσεις της Συγκλήτου, οι οποίες δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 
14 και 84 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως του άρθρου 24.

5. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους 
και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 70) και συγκεκριμένα της παρ. 1 
του άρθρου 55.

6. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ-
846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου «Συγκρότηση της Συγκλή-
του του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου», όπως 
έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.

7. Την υπό στοιχεία ΦΓ8/55081 απόφαση του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου (Β΄ 4938/2020).

8. Την υπό στοιχεία 667/Φ.301/31-05-2019 απόφαση 
της Συγκλήτου «Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπη-
ρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.
ΜΕ.ΠΑ), μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του» (Β΄ 2353).

9. Την υπό στοιχεία 687/Φ.20/05-02-2020 απόφαση 
«Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας (ΕΣΔΠ) 
του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου» (Β΄ 614).

10. Το γεγονός ότι, καταργήθηκε το Τμήμα Μηχανικών 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕ, όπου η γραμμα-
τεία του λειτουργούσε σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα 
με τα άρθρα 25 και 28 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

11. Το γεγονός ότι, το Τμήμα Μηχανικών Πληροφο-
ρικής ΤΕ και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ 
συγχωνεύτηκαν, με αποτέλεσμα να καταργηθεί η γραμ-
ματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ που 
λειτουργούσε σε επίπεδο Τμήματος, σύμφωνα με τα άρ-
θρα 25 και 28 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

12. Το γεγονός ότι, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη 
λόγω της ισόποσης κατάργησης, όπως αναφέρεται στα 
σημεία 10 και 11 της παρούσης και της σύστασης οργα-
νικών μονάδων επίπεδου Τμήματος, όπως αναφέρεται 
στην παρούσα απόφαση.

13. Το γεγονός ότι, με τις διατάξεις του άρθρου 112 
του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), έγινε αναστολή λειτουργίας 
του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, όπου λει-
τουργούσε οργανική μονάδα επιπέδου Τμήματος και 
ήταν στελεχωμένη με προσωπικό του Πανεπιστημίου.

14. Το γεγονός ότι, με τη συμπλήρωση της υπό στοι-
χεία 667/Φ.301/31-05-2019 απόφασης της Συγκλήτου 
«Προσωρινή Δομή των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελ-
ληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), μέχρι 
την έκδοση του Οργανισμού του», προκαλείται δαπάνη 
συνολικού ύψους 4.343,38 € ετησίως, η οποία θα καλυ-
φθεί με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

15. Την αναγκαιότητα διασφάλισης της εύρυθμης 
λειτουργίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστη-
μίου στο πλαίσιο εφαρμογής των προβλέψεων του 
ν. 4610/2019.

16. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΥΟΔΔ 633), με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης, 
αποφασίζουμε:

Τη συμπλήρωση της υπό στοιχεία 667/Φ.301/
31-05-2019 απόφασης της Συγκλήτου του Ελληνικού 
Μεσογειακού Πανεπιστημίου «Προσωρινή Δομή των 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Ελληνικού Μεσογειακού 
Πανεπιστημίου (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), μέχρι την έκδοση του Ορ-
γανισμού του», που δημοσιεύθηκε στο Β΄ 2353, με την 
σύσταση (2) δύο απαραίτητων οργανικών μονάδων επί-
πεδου Τμήματος και την συμπλήρωση του άρθρου 20 
και του άρθρου 21 της προαναφερόμενης απόφασης 
της Συγκλήτου, ως εξής:
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Α. Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία υπάγεται 
στον Πρύτανη (επίπεδο Τμήματος)

Αρμοδιότητες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου.
Αντικείμενο του ανωτέρω τμήματος είναι ο έλεγχος 

της τήρησης της νομιμότητας και της χρηστής οικονο-
μικής και διοικητικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου. 
Για το σκοπό αυτό το ανωτέρω τμήμα καταρτίζει πρό-
γραμμα ετήσιων ή μεγαλύτερης διάρκειας ελέγχων των 
υπηρεσιών, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ελεγκτικών 
διαδικασιών και τις σχετικές εντολές της Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου, με στόχο τη διαπίστωση της ορθής λει-
τουργίας και βέλτιστης απόδοσης των λειτουργιών του.

Στις ειδικότερες αρμοδιότητές του υπάγονται ιδίως:
1. Ο έλεγχος της τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος νο-

μοθετικού πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθώς 
και ο έλεγχος της τήρησης του παρόντος Οργανισμού 
και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Πανε-
πιστημίου.

2. Η μέριμνα για την επικαιροποίηση του Οργανισμού 
και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας του Πανε-
πιστημίου.

3. Ο έλεγχος της επαρκούς στελέχωσης της οργανω-
τικής δομής του Πανεπιστημίου και της ορθής αξιοποί-
ησης του ανθρώπινου δυναμικού.

4. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών 
ελέγχων.

5. Ο έλεγχος της απρόσκοπτης λειτουργίας των πλη-
ροφοριακών συστημάτων του Πανεπιστημίου σε όλους 
τους τομείς δράσης του Πανεπιστημίου.

6. Η διενέργεια οικονομικού και διαχειριστικού ελέγ-
χου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων 
του Πανεπιστημίου.

7. Η σύνταξη αναφορών και εκθέσεων με βάση τα πο-
ρίσματα των ανωτέρω ελέγχων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων και η κοινοποίησή 
τους στον Πρύτανη.

8. Η διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων, ύστε-
ρα από εντολή του αρμοδίου οργάνου, σε περιπτώσεις 
ποινικών αδικημάτων και σε περιπτώσεις παραβάσεων 
του νόμου. Η τήρηση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύ-
ουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων.

Στο Τμήμα Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οι-
κονομικού ή ΠΕ Νομικών ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 
ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών.

Β. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Μονάδας Δια-
σφάλισης Ποιότητας - ΜΟ.ΔΙ.Π., το οποίο υπάγεται στον 
Πρύτανη (επίπεδο Τμήματος).

Στα πλαίσια της οργάνωσης και της λειτουργίας της 
Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου 
θα πρέπει να υφίσταται διοικητική μονάδα σε επίπεδο 
τμήματος το οποίο θα πρέπει να στελεχώνεται από διοι-
κητικούς υπαλλήλους για γραμματειακή, επιστημονική 
και τεχνική υποστήριξη. Η μονάδα αυτή δεν υφίσταται 
στο προσωρινό Οργανόγραμμα του Πανεπιστημίου και 
είναι άκρως απαραίτητη η σύστασή της καθώς τα σχετικά 
θέματα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και προτεραι-

ότητας σύμφωνα με τον νέο νόμο για την διασφάλιση 
ποιότητας και την σύσταση της ΕΘΑΑΕ. Επίσης είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την χρηματοδότηση των 
δράσεών της, όπως αυτό αναδύθηκε από την πρώτη 
πρόσκληση σχετικού έργου από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Υποστήρι-
ξης της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Το ανωτέρω Τμήμα είναι αρμόδιο για τη διοικητική και 
γραμματειακή υποστήριξη της Μονάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) αντικείμενο της οποίας είναι η μέ-
ριμνα για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου 
και των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου, την οργάνωση 
και λειτουργία του εσωτερικού συστήματος διασφάλι-
σης της ποιότητας, ο συντονισμός και η υποστήριξη των 
διαδικασιών αξιολόγησης, καθώς και η υποστήριξη των 
διαδικασιών εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης 
των προγραμμάτων σπουδών στο πλαίσιο των αρχών, 
κατευθύνσεων και οδηγιών της Α.ΔΙ.Π.

- Η μέριμνα για τη συλλογή δεδομένων και παρατηρή-
σεων μέσω ερωτηματολογίων μαθημάτων και απογρα-
φικών δελτίων ακαδημαϊκών τμημάτων και διοικητικών 
υπηρεσιών.

- Η συνεργασία με τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγη-
σης των ακαδημαϊκών μονάδων που βρίσκονται στο 
στάδιο της αξιολόγησης.

- Η μέριμνα για τη συλλογή των ετήσιων εκθέσεων 
εσωτερικής αξιολόγησης των ακαδημαϊκών μονάδων 
του Πανεπιστημίου και ο εντοπισμός τυχόν ελλείψεων 
των εκθέσεων.

- Η σύνταξη ανά διετία της Εσωτερικής Έκθεσης του 
Πανεπιστημίου με βάση τις ανά έτος Εσωτερικές Εκθέ-
σεις των ακαδημαϊκών μονάδων του Πανεπιστημίου.

- Η διαβίβαση στην Α.ΔΙ.Π. των Εκθέσεων Εξωτερικής 
Αξιολόγησης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικα-
σία Εξωτερικής Αξιολόγησης.

- Η παραλαβή από την Επιτροπή Εξωτερικών Εμπει-
ρογνωμόνων των εκθέσεων Εξωτερικής Αξιολόγησης 
και η διαβίβαση τους στις αξιολογηθείσες ακαδημαϊκές 
μονάδες του Πανεπιστημίου και στην Α.ΔΙ.Π.

Η μέριμνα για τη συγκέντρωση στοιχείων με ποσοτικά 
δεδομένα για τους φοιτητές, τους καθηγητές, το λοιπό 
διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό, το Πρόγραμμα 
Σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα, τις διοικητικές υπηρε-
σίες, την υλικοτεχνική υποδομή και κάθε άλλο θέμα που 
αφορά στη λειτουργία των υπηρεσιών και των τμημάτων 
του Πανεπιστημίου.

- Η υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας, όπως προ-
βολή και διάχυση των αποτελεσμάτων της ΜΟ.ΔΙ.Π και 
ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων σχετικά με τις 
δράσεις της.

- Κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται από τις 
σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης της Μονάδας Δι-
ασφάλισης Ποιότητας - ΜΟ.ΔΙ.Π. προΐσταται υπάλληλος 
του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ 
Πληροφορικής.
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Γ. Την αντικατάσταση του άρθρου 20 της υπό στοιχεία 
667/Φ.301/31-05-2019 απόφασης (Β΄ 2353), ως εξής.

Στις Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονομικού, και Μονά-
δας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) 
του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας 
(Ε.Λ.Κ.Ε.) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας 
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογι-
στικού. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ 
Μηχανικών.

Στη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας προΐσταται υπάλ-
ληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονο-
μικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΠΕ Μηχανικών ή 
ΤΕ Μηχανικών.

Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλ-
ληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μη-
χανικών.

Στη Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης προΐ-
σταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληρο-
φορικής ή ΤΕ Πληροφορικής.

Στη Διεύθυνση Αγροκτήματος προΐσταται υπάλληλος 
του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Γεωπονίας.

Δ. Την αντικατάσταση του άρθρου 21 της υπό στοιχεία 
667/Φ.301/31-05-2019 απόφασης (Β΄ 2353), ως εξής:

Στα Τμήματα Διοικητικού Προσωπικού, Εργαστηρια-
κού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Ερ-
γαστηριακού Προσωπικού, Διοικητικής Μέριμνας και 
Πρωτοκόλλου, Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και 
Επιτροπών, και Σπουδών Πρακτικής Άσκησης της Διεύ-
θυνσης Διοικητικού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητι-
κού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Στα Τμήματα Προϋπολογισμού, Δαπανών, Μισθοδοσί-
ας και Αποζημιώσεων και Προμηθειών και Περιουσίας 
της Διεύθυνσης Οικονομικού προΐσταται υπάλληλος του 
κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού η ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Στο Τμήμα Μελετών - Κατασκευών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών προΐσταται υπάλληλος του κλά-
δου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών και στο 
Τμήμα Συντήρησης της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ 
Μηχανικών και εν ελλείψει ΔΕ Τεχνικών.

Στο Τμήμα Εκμετάλλευσης, Προγραμματισμού και Συ-
ντήρησης της Διεύθυνσης Αγροκτήματος και στο Τμήμα 
Φυτικής Παραγωγής της ίδιας Διεύθυνσης προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Γεωπονίας ή ΤΕ 
Γεωπονίας και εν ελλείψει υπάλληλος των κλάδων/ειδι-
κοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Στο Τμήμα Φοιτητικών Παροχών της Διεύθυνσης Φοι-
τητικής Μέριμνας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικη-
τικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού, στο 
Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας της ίδιας 
Διεύθυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικό-
τητας ΠΕ Ιατρών ή ΠΕ Νοσηλευτικής ή ΤΕ Νοσηλευτικής ή 
ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και στο Τμήμα 
Παιδικού Σταθμού προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/

ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών και εν ελλείψει ΠΕ Διοικη-
τικού Οικονομικού.

Στο Τμήμα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων της Διεύ-
θυνσης Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής 
ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Φυσικών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ 
ή ΠΕ Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ, στο Τμήμα Δια-
χείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων και στο Τμήμα 
Υποστήριξης Εκπαιδευτικών Διαδικασιών της ίδιας Διεύ-
θυνσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας 
ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών 
Η/Υ ή ΠΕ Πληροφορικής Μηχανικών Η/Υ και στο Τμήμα 
Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιβλιοθηκονομί-
ας ή ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και εν ελλείψει υπάλληλοι των 
κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ 
Διοικητικού - Λογιστικού η ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Στα Τμήματα Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΥ, Λογιστι-
κής και Οικονομικής Διαχείρισης ΜΟΔΥ, Προγραμματι-
σμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων, Προγραμματι-
σμού, Ανάπτυξης και Διαχείριση των Τμημάτων Δυτικής 
Κρήτης της Διεύθυνσης Μονάδας Οικονομικής και Διοι-
κητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) προΐσταται υπάλληλος 
του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 
ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού η ΔΕ Διοικητικού - Λογι-
στικού.

Στα Τμήματα των Γραμματειών των έξι (6) Σχολών του 
Πανεπιστημίου προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδι-
κότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού.

Στα Τμήματα των Γραμματειών των Τμημάτων των Σχο-
λών του Ιδρύματος προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/
ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού η ΤΕ Διοικη-
τικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ 
Διοικητικών Γραμματέων.

Στο Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων προΐσταται 
υπάλληλος του κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας ή 
ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων και εν ελλείψει υπάλλη-
λος των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ Διοικητικού - Οικονο-
μικού ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Στο Τμήμα της Γραμματείας Πρύτανη - Αντιπρυτάνε-
ων - Γενικού Διευθυντή προΐσταται υπάλληλος του κλά-
δου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ή ΠΕ 
Πληροφορικής ή ΤΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών ή 
ΤΕ Μηχανικών ή ΠΕ Βιβλιοθηκονομίας ή ΤΕ Βιβλιοθηκο-
νομίας ή ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού.

Στο Τμήμα της Γραμματείας Κέντρου Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου/ειδικό-
τητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού ή ΤΕ Διοικητικού - 
Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ηράκλειο, 10 Μαρτίου 2021

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ   
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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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