
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Αριθμ. 5893 
Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών Λογι-

σμικού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορι-

κής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών 

(Σ.Τ.ΕΦ.) του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύ-

ματος Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης -

Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄/2017) 
και το π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 
(ΦΕΚ 123 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190 Α΄/2013).

2. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
23 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254).

3. Το άρθρο 2 «Θέματα Διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του κεφ. Β΄ 
του ν. 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», σχετικά με την 
παράταση της θητείας των μονομελών και συλλογικών 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. έως 30-11-2017.

4. Το άρθρο 27 «Διευθυντής Τομέα» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 
Α΄ 2017).

5. Την πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης (ήδη Συ-
γκλήτου) του ΤΕΙ Θεσσαλίας υπ' αριθμ. 5293/21-8-2013 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2160/Β΄/2013 σχετικά με 
τους Τομείς του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε. μετά την έκδοση του π.δ. 83/2013.

6. Την υπ' αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Διευ-
θυντή του Τομέα Μηχανικών Λογισμικού του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) έληξε την 31-8-2017, παρετάθη δε 
με την ως άνω μνημονευθείσα διάταξη του ν. 4473/2017 
έως 30-11-2017.

8. Την υπ' αριθμ. 896γ/29-8-2017 προκήρυξη εκλογών 
για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών Λο-
γισμικού του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας εκδοθείσα από τον Πρόεδρο του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., η οποία τροποποιήθηκε 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 975/19-9-2017 τροποποίηση 
προκήρυξης του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε.

9. Το υπ' αριθμ. 1177/13-10-2017 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, με 
το οποίο υποβλήθηκε στον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
το πρακτικό εκλογής Διευθυντή Τομέα Μηχανικών Λογι-
σμικού της αρμόδιας κεντρικής εφορευτικής επιτροπής.

10. Την υπ’ αριθμ. 4421/7.8.2017 απόφαση (ΦΕΚ 417/
ΥΟΔΔ/29.8.2017) για τον ορισμό του Νικόλαου Μπάτη 
ως αντικαταστάτη Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κατ' 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 
(ΦΕΚ 78/2017).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του ιδρύματος, διαπι-
στώνουμε:

την εκλογή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΚΑΡΟΝΤΖΑ του ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΟΥ, Επίκουρου Καθηγητή, με Α.Δ.Τ. Μ863817 στη 
θέση του Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών Λογισμικού 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τεχνολογικού Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας με ετήσια θητεία 
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που αρχίζει την 1-12-2017 και λήγει την 30-11-2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον Ιστότοπο του 
Ιδρύματος.

  Λάρισα, 31 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ

 

    Αριθμ. 5892 
Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών Ηλε-

κτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανι-

κών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 

Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τεχνολογικού Εκπαι-

δευτικού Ιδρύματος Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης -

Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄/2017) 
και το π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 
(ΦΕΚ 123 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190 Α΄/2013).

2. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
23 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254).

3. Το άρθρο 2 «Θέματα Διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του κεφ. Β΄
του ν. 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», σχετικά με την 
παράταση της θητείας των μονομελών και συλλογικών 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. έως 30-11-2017.

4. Το άρθρο 27 «Διευθυντής Τομέα» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114 Α΄
2017).

5. Την πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης (ήδη Συ-
γκλήτου) του ΤΕΙ Θεσσαλίας υπ' αριθμ. 5293/21-8-2013 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2160/Β΄/2013 σχετικά με 
τους Τομείς του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε. μετά την έκδοση του π.δ. 83/2013.

6. Την υπ' αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Διευθυ-
ντή του Τομέα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ. Ε. της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) έληξε την 31-8-2017, 
παρετάθη δε με την ως άνω μνημονευθείσα διάταξη του 
ν. 4473/2017 έως 30-11-2017.

8. Την υπ' αριθμ. 896α/29-8-2017 προκήρυξη εκλο-
γών για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμο-
γών (Σ.Τ.Ε.Φ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας εκδοθείσα από τον 
Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., 
η οποία τροποποιήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 
973/19-9-2017 τροποποίηση προκήρυξης του Προέ-
δρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

9. Το υπ' αριθμ. 1177/13-10-2017 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας 
με το οποίο υποβλήθηκε στον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσα-
λίας το πρακτικό εκλογής Διευθυντή Τομέα Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της αρμόδιας κεντρικής 
εφορευτικής επιτροπής.

10. Την υπ’ αριθμ. 4421/7.8.2017 απόφαση (ΦΕΚ 417/
ΥΟΔΔ/29.8.2017) για τον ορισμό του Νικόλαου Μπάτη 
ως αντικαταστάτη Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κατ' 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 
(ΦΕΚ 78/2017).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του ιδρύματος, διαπι-
στώνουμε:

την εκλογή του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΕΛΛΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ, 
Αναπληρωτή Καθηγητή, με Α.Δ.Τ. ΑΖ703451 στη θέση 
του Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του 
Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλί-
ας με ετήσια θητεία που αρχίζει την 1-12-2017 και λήγει 
την 30-11-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον Ιστότοπο του 
Ιδρύματος.

  Λάρισα, 31 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ 

 

   Αριθμ. 5894 
Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών Δικτύ-

ων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 

της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) 

του του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος 

Θεσσαλίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης -

Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.» του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α΄/2017) 
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και το π.δ. 83/2013 «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε 
Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας - Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - 
Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτημάτων και 
Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» 
(ΦΕΚ 123 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ-
θηκε με το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190 Α΄/2013).

2. Το άρθρο 2 του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες δι-
ατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
23 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 254).

3. Το άρθρο 2 «Θέματα Διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του κεφ. Β΄ 
του ν. 4473/2017 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερ-
νητικού έργου σε θέματα εκπαίδευσης», σχετικά με την 
παράταση της θητείας των μονομελών και συλλογικών 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. έως 30-11-2017.

4. Το άρθρο 27 «Διευθυντής Τομέα» του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/
Α΄/2017).

5. Την πράξη του Προέδρου της Συνέλευσης (ήδη Συ-
γκλήτου) του ΤΕΙ Θεσσαλίας υπ' αριθμ. 5293/21-8-2013 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2160/Β΄/2013 σχετικά με 
τους Τομείς του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής 
Τ.Ε. μετά την έκδοση του π.δ. 83/2013.

6. Την υπ' αριθμ. 144363/Ζ1/1-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Το γεγονός ότι η θητεία του υπηρετούντος Διευθυ-
ντή του Τομέα Μηχανικών Δικτύων του Τμήματος Μη-
χανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) έληξε την 31-8-2017, παρετάθη δε 
με την ως άνω μνημονευθείσα διάταξη του ν. 4473/2017 
έως 30-11-2017.

8. Την υπ' αριθμ. 896β/29-8-2017 προκήρυξη εκλογών 
για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών 

Δικτύων του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας εκδοθείσα από τον Πρόεδρο του Τμήματος 
Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., η οποία τροποποιήθηκε 
σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 974/19-9-2017 τροποποίηση 
προκήρυξης του Προέδρου του Τμήματος Μηχανικών 
Πληροφορικής Τ.Ε.

9. Το υπ' αριθμ. 1177/13-10-2017 έγγραφο του Προέ-
δρου του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τ.Ε.Ι. Θεσ-
σαλίας, με το οποίο υποβλήθηκε στον Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας το πρακτικό εκλογής Διευθυντή Τομέα Μη-
χανικών Δικτύων της αρμόδιας κεντρικής εφορευτικής 
επιτροπής.

10. Την υπ’ αριθμ. 4421/7.8.2017 απόφαση (ΦΕΚ 417/
ΥΟΔΔ/29.8.2017) για τον ορισμό του Νικόλαου Μπάτη 
ως αντικαταστάτη Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κατ' 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 2 του ν. 4473/2017 
(ΦΕΚ 78/2017).

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσης 
απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος 
του τακτικού προϋπολογισμού του ιδρύματος, διαπι-
στώνουμε:

την εκλογή του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΜΑΡΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 
Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με Α.Δ.Τ. ΑΗ770557 στη 
θέση του Διευθυντή του Τομέα Μηχανικών Δικτύων του 
Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλίας με ετήσια θη-
τεία που αρχίζει την 1-12-2017 και λήγει την 30-11-2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον Ιστότοπο του 
Ιδρύματος.

  Λάρισα, 31 Οκτωβρίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΤΗΣ  
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο 

το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για 

τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η 
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 

του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

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

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε 

στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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
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