
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξιο-
λόγησης των φοιτητών/τριών.

2 Κατανομή δύο (2) θέσεων στο Τμήμα Βαλκανικών, 
Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών καθώς και 
στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

3 Κατανομή επτά (7) θέσεων στο Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονίας.

4 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 507/2.5.ακ./ 
18.03.2021 απόφασης της Διοικούσας Επιτρο-
πής (Β’ 2765) για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 
Πόλεων και Κτιρίων» της Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

5 Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ1471/22.06.2021 
(Β’ 3007) πράξης σχετικά με το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός 
Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» της Σχολής Εφαρμο-
σμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 674/ 13-2-2023 
πράξη της Διοικήτριας του Παθολογικού Νοσοκο-
μείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», 
που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως (Β’ 977).

7 Διόρθωση Σφάλματος στην υπ’ αρ. 67/16.02.2023 
πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νο-
σοκομείου Μεσσηνίας, που αφορά στην αντιστοί-
χιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων 
του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κέ-
ντρου Υγείας Κυπαρισσίας με τους οριζόμενους 
από το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδου και ειδι-
κότητες, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως (Β’ 1055).

8 Διόρθωση σφάλματος στην υπ’ αρ. 1469/ 14-02-2023 
πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Εθνικού Κέ-
ντρου Αποκατάστασης Αντιστοίχησης των υφιστά-
μενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού του 
ΕΚΑ με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 (Α’ 232) 
νέους κλάδους και ειδικότητες, που δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 909).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 4665/23/ΓΠ (1)
Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία αξι-

ολόγησης των φοιτητών/τριών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 65 του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα 

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότη-
τας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με 
την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

2. Το άρθρο 223 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), σύμφωνα με 
το οποίο «έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού 
Λειτουργίας του Α.Ε.Ι., με απόφαση της Συγκλήτου δύ-
νανται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, κατά το μέτρο 
που δεν έρχονται σε αντίθεση με το νόμο».

3. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 463) 
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θη-
τεία τεσσάρων (4) ετών από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

4. Το άρθρο 448 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), όπως τρο-
ποποιήθηκε με το άρθρο 59 του ν. 5026/2023 (Α’ 45).

5. Την εισήγηση της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος.

6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Τον καθορισμό των διαδικασιών και των θεμάτων που 
αφορούν στην αξιολόγηση των φοιτητών/τριών του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Μέθοδοι αξιολόγησης φοιτητών και φοιτητών με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Η αξιολόγηση των φοιτητών δύναται να πραγματο-
ποιείται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ενδιάμεσες 
εξετάσεις προόδου, γραπτές εργασίες, εργαστηριακές ή 
κλινικές ασκήσεις, συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων 
αξιολόγησης ή άλλες μεθόδους αξιολόγησης που συνά-
δουν με το είδος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά 
τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, ως 
μεθόδων αξιολόγησης, εξασφαλίζεται υποχρεωτικά το 
αδιάβλητο της διαδικασίας. Αν στον εσωτερικό κανονι-
σμό του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνονται ως 
δυνατές περισσότερες από μία (1) μέθοδοι αξιολόγησης 
του πρώτου εδαφίου, ο διδάσκων επιλέγει αυτή που θεω-
ρεί ως καταλληλότερη για την αξιολόγηση των φοιτητών. 
Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση σε κάθε μάθημα είναι 
αποκλειστική αρμοδιότητα του διδάσκοντος καθηγητή, 
με σαφώς προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης.

Οι μέθοδοι αξιολόγησης θα πρέπει να αναγράφονται 
υποχρεωτικά στο περίγραμμα κάθε μαθήματος και, σε 
περίπτωση τροποποίησης τους, ο διδάσκων οφείλει να 
επικαιροποιεί εγκαίρως το περίγραμμα.

Κάθε είδους λογοκλοπή στις εργασίες των μαθη-
μάτων απαγορεύεται. Καμία πτυχιακή/διπλωματική 
εργασία δεν κατατίθεται για υποστήριξη αν προηγου-
μένως δεν ελεγχθεί από την ηλεκτρονική υπηρεσία 
πρόληψης λογοκλοπής της κεντρικής βιβλιοθήκης 
του ιδρύματος.

Στις περιπτώσεις φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκ-
παιδευτικές ανάγκες ακολουθούνται οι εξατομικευμένες 
οδηγίες για κάθε φοιτητή, της Μονάδας Ισότιμης Ατό-
μων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές 
Ανάγκες «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» (email: prosvasi@uth.gr) καθώς 
και τα κατωτέρω:

- Για τους φοιτητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
που επιλέγουν να δώσουν προφορικά, τα θέματα και οι 
διευκρινίσεις θα πρέπει να διατυπώνονται προφορικά 
και γραπτά ταυτόχρονα.

- Για τους φοιτητές με αναπηρία όρασης που επιλέγουν 
να δώσουν προφορικά σε κάποιες περιπτώσεις απαιτού-
νται απτικές πληροφορίες (π.χ. διαγράμματα, σχήματα).

- Οι φοιτητές που είναι κωφοί ή βαρήκοοι εξετάζονται 
γραπτά. Ωστόσο στην περίπτωση που οι εξετάσεις είναι 
προφορικές για όλους τους φοιτητές τότε οι κωφοί φοι-
τητές, εάν το επιθυμούν, μπορούν να έχουν διερμηνέα 
ελληνικής νοηματικής γλώσσας (ΕΝΓ), μετά από αίτημα 
τους σε σχετικούς οργανισμούς ή στην ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ώστε 
να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες. Είναι σημαντικό οι 
διδάσκοντες να είναι ενημερωμένοι από πριν για το 
όνομα του διερμηνέα που θα βρίσκεται (δια ζώσης ή εξ 
αποστάσεως) την ώρα της εξέτασης.

- Οι φοιτητές με κινητική αναπηρία θα πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στο χώρο εξέτασης, δηλαδή να υπάρχει δυνα-
τότητα εύκολης και ελεύθερης κίνησης τους με το αμα-
ξίδιο ή με άλλο βοήθημα(π.χ. ασανσέρ, ράμπα εισόδου).

- Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος αξιολόγησης ατόμων 
ΑΜΕΑ και ΑΕΕΑ γίνεται σε συνεννόηση του διδάσκοντα 
με τον φοιτητή.

Άρθρο 2
Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις

Οι φοιτητές δύνανται να συμμετέχουν στη διαδικασία 
εξετάσεων κάθε προγράμματος σπουδών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργί-
ας του Ιδρύματος και τον εσωτερικό κανονισμό κάθε 
προγράμματος. Κατά την επαναληπτική εξεταστική, οι 
φοιτητές δικαιούνται να εξετάζονται σε μαθήματα και 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως του ακαδη-
μαϊκού εξαμήνου στη διάρκεια του οποίου παρέχονται 
σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, αν 
δεν έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε αυτά. Ειδικώς οι φοι-
τητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που 
έχουν συμπληρώσει την περίοδο κανονικής φοίτησης, 
που ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για 
την απονομή του τίτλου σπουδών ακαδημαϊκών εξα-
μήνων, δικαιούνται να εξετάζονται κατά την εξεταστική 
περίοδο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι: 
α) η δήλωση των μαθημάτων στην ηλεκτρονική γραμ-
ματεία, β) η εκπλήρωση των υποχρεώσεων (π.χ. παρου-
σιών) στις εργαστηριακές ασκήσεις (όπου υπάρχουν), γ) 
η δήλωση του μαθήματος στον διδάσκοντα - εάν αυτό 
έχει οριστεί και ανακοινωθεί εκ των προτέρων (π.χ. για 
τον καθορισμό ομάδων στις εξετάσεις εργαστηριακών 
ασκήσεων), καθώς και δ) η επίδειξη ακαδημαϊκής (φοι-
τητικής) ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (όπως 
ταυτότητα, διαβατήριο) για τον έλεγχο της ταυτοπροσω-
πίας από τους επιτηρητές. Σε διαφορετική περίπτωση οι 
φοιτητές δεν θα γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις.

Ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευ-
τικών δραστηριοτήτων, στις οποίες δύναται να αιτηθεί 
την αξιολόγησή του κάθε φοιτητής ανά ακαδημαϊκό εξά-
μηνο, ορίζεται σε ν + 4 μαθήματα (όπου ν = μαθήματα 
εξαμήνου, +4 μαθήματα= μαθήματα προηγούμενων 
εξαμήνων στα οποία έχουν αποτύχει και τα οποία απαι-
τείται να έχουν δηλωθεί στην ηλεκτρονική γραμματεία).

Άρθρο 3
Τελικές εξετάσεις- Βαθμολόγηση

Αν η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τελικές εξε-
τάσεις, οι εξετάσεις διενεργούνται μετά από την ολο-
κλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τα προγράμ-
ματα σπουδών πρώτου κύκλου και με επαναληπτική 
εξεταστική μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού 
έτους.

Στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύ-
κλου η αξιολόγηση δύναται να πραγματοποιείται είτε 
μετά από την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου 
είτε μετά από την ολοκλήρωση του διδακτικού έργου 
κάθε μαθήματος ή την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον εσω-
τερικό κανονισμό του κάθε προγράμματος. Οι ακριβείς 
ημερομηνίες των εξετάσεων, η διάρκεια, καθώς και τυχόν 
μεταγενέστερη τροποποίηση τους για σοβαρούς λόγους 
αποφασίζονται από τη Σύγκλητο. Στην περίπτωση έκτα-
κτων αναγκών ή συνθηκών που ανάγονται σε λόγους 
ανωτέρας βίας είναι δυνατή η διεξαγωγή γραπτών ή 
προφορικών εξετάσεων ή συνδυασμός διαφορετικών 
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μεθόδων αξιολόγησης, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέ-
σων, με απόφαση του Τμήματος ή και της Κοσμητείας.

Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος μπορεί να προκύ-
πτει από το σύνολο των επιδόσεων των φοιτητών σε συ-
γκεκριμένους τομείς (π.χ. εργασίες, εξετάσεις προόδου, 
τελικές εξετάσεις), σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχει 
ο διδάσκων στους φοιτητές στην αρχή του εξαμήνου.

Η βαθμολογία σε κάθε μάθημα εκφράζεται με την 
κλίμακα των αριθμών από ένα (1) έως δέκα (10) με δια-
βαθμίσεις ακέραιης ή και μισής μονάδας. Βάση επιτυχίας 
είναι ο αριθμός (5).

Η βαθμολογία κάθε μαθήματος κατατίθεται στη Γραμ-
ματεία του κάθε Τμήματος μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέ-
ρες από το τέλος της εξεταστικής περιόδου.

Διόρθωση βαθμού επιτρέπεται εφόσον αποδεδειγμέ-
να έχει γίνει προφανής παραδρομή ή αθροιστικό σφάλ-
μα, κατόπιν εγγράφου του διδάσκοντα και απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος.

Για τον υπολογισμό του βαθμού του τίτλου σπουδών 
πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με τον 
αντίστοιχο αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του 
μαθήματος και το συνολικό άθροισμα των επιμέρους 
γινομένων διαιρείται με το σύνολο των πιστωτικών μονά-
δων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του τίτλου 
σπουδών, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εξίσωση:

Βαθμός πτυχίου = (Βαθμός μαθήματος 1 X ECTS μα-
θήματος 1 + Βαθμός μαθήματος 2 X ECTS μαθήματος 
2 +…+ Βαθμός εργασίας X ECTS εργασίας)/Συνολικός 
αριθμός ECTS.

Άρθρο 4
Εξέταση από Τριμελή Επιτροπή

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει περισ-
σότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα (τουλάχι-
στον τέσσερις αποτυχίες), δύναται να ζητήσει, με αίτησή 
του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος, να αξιολογηθεί 
από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδα-
κτικό προσωπικό του ίδιου ή άλλου Τμήματος του ΑΕΙ 
με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του 
προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να 
συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος. Αν ο Πρόεδρος 
του Τμήματος δεν ορίσει τα μέλη της επιτροπής του πρώ-
του εδαφίου εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της 
αίτησης, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τον ορισμό τους 
από τον Κοσμήτορα της Σχολής, και αν πρόκειται για Μο-
νοτμηματική Σχολής, από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. 
Αν δεν ορισθεί επιτροπή από κανένα από τα αρμόδια 
όργανα εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή 
του αιτήματος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο 
ελέγχει τον Πρύτανη για τη μη υλοποίηση του αιτήματος. 
Η αξιολόγηση από την τριμελή επιτροπή της παρούσας 
πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού 
έτους.

Ο τρόπος αξιολόγησης του φοιτητή αποφασίζεται από 
την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή.

Σε περίπτωση αποτυχίας κατά την αξιολόγηση από 
την Τριμελή επιτροπή, ο φοιτητής επανέρχεται στο κα-
θεστώς εξέτασης που ισχύει και για τους υπόλοιπους 

φοιτητές. Αν υπάρξουν και πάλι τουλάχιστον τέσσερις 
ανεπιτυχείς προσπάθειες εξέτασης στο ίδιο μάθημα, έχει 
δικαίωμα αξιολόγησης, ύστερα από αίτησή του, και πάλι 
από Τριμελή Επιτροπή. Η μη προσέλευση του φοιτητή 
στην προγραμματισμένη εξέταση για σημαντικούς λό-
γους που αποδεικνύονται επαρκώς, δεν θα θεωρείται 
ως ανεπιτυχής εξέταση και θα ορίζεται νέα ημερομηνία 
εξέτασης.

Άρθρο 5
Μέτρα πρόνοιας για την αξιολόγηση ασθενών 
φοιτητών

Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποδεδειγ-
μένα, με σχετική γνωμάτευση δημόσιου φορέα, έχει 
ασθενήσει ή αναρρώνει από βαριά ασθένεια κατά τη 
διάρκεια της εξεταστικής περιόδου, ο διδάσκων οφείλει 
να τον εξετάσει σε άλλη προγραμματισμένη ημερομηνία, 
αμέσως μόλις εκλείψει ο λόγος αδυναμίας συμμετοχής 
του φοιτητή στις εξετάσεις.

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 1 Μαρτίου 2023

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3340 (2)
Κατανομή δύο (2) θέσεων στο Τμήμα Βαλκανι-

κών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών καθώς 

και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. ιη της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 4957/2022 

(Α’ 141).
2. Το άρθρο 448 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), όπως συ-

μπληρώθηκε με το άρθρο 59 του ν. 5026/2023 (Α’ 45).
3. Το υπό στοιχεία 149547/Ζ2/2-12-2022 έγγραφο 

του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Τμήμα 
Β’, Λοιπού Διδακτικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 4957/2022, στα πλαίσια του προγραμ-
ματισμού προσλήψεων έτους 2023 αποφάσισε την 
κατανομή δυο (2) θέσεων, κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ για την 
πρόσληψη μελών ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ ή ΕΕΠ, στο Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας.

4. Την υπ’ αρ. 7/24-2-2023 (θέμα 13ο) συνεδρίαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σχετικά με 
την κατανομή, μιας (1) θέσης ΕΕΠ/ΠΕ στο Τμήμα Βαλ-
κανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών και μιας 
(1) θέσης ΕΤΕΠ στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
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5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ούτε του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει:

Την κατανομή μιας (1) θέσης Ε.Ε.Π./ΠΕ στο Τμήμα Βαλ-
κανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών καθώς μιας 
(1) θέσης Ε.Τ.Ε.Π./ΠΕ, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστη-
μών, που διατέθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
με το υπό στοιχεία 149547/Ζ2/2-12-2022 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την κίνηση 
διαδικασιών πρόσληψης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2023 

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3337 (3)
Κατανομή επτά (7) θέσεων στο Πανεπιστήμιο 

Μακεδονίας.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την περ. ιη’ της παρ. 4 του άρθρου 16 και την παρ. 2 

του άρθρου 139 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
2. Το άρθρο 448 του ν. 4957/2022, όπως συμπληρώθηκε 

με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 5026/2023 (Α’ 45).
3. Την υπό στοιχεία Φ/149488/Ζ2/2.12.2022 (ΑΔΑ: 

ΨΘΑΗ46ΜΤΛΗ-20Θ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία έχουν διατε-
θεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας επτά (7) θέσεις για την 
πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια για το έτος 2023.

4. Την απόφαση/εισήγηση της υπ’ αρ. 7/24.2.2023 συ-
νεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, σχετικά με την κατανομή των επτά (7) θέσεων μελών 
ΔΕΠ στα Τμήματα του Ιδρύματος.

5. Την προφορική εισήγηση του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας.

6. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας ούτε του κρατικού προϋπο-
λογισμού, αποφασίζει:

Την επιμέρους κατανομή των επτά (7) θέσεων για 
την πρόσληψη μελών ΔΕΠ στα Πανεπιστήμια, που κα-
τανεμήθηκαν στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, με βάση 
την υπό στοιχεία Φ/149488/Ζ2/2.12.2022 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, από το Α.Ε.Ι. στα 
παρακάτω Τμήματα, ως εξής:

- Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Μία (1) θέση
- Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπου-

δών Μία (1) θέση
- Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μία 

(1) θέση
- Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μία (1) θέση

- Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Μία (1) θέση
- Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μία 

(1) θέση
- Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Μία (1) θέση 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Μαρτίου 2023 

Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ

Ι

    Αριθμ. απόφ. 583/2.11.ακ. (4)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 507/2.5.ακ./ 

18.03.2021 απόφασης της Διοικούσας Επιτρο-

πής (Β’ 2765) για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός 

Πόλεων και Κτιρίων» της Σχολής Εφαρμοσμένων 

Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 «Νέοι 

Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυ-
ση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης 
των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α’ 141).

5. Την υπό στοιχεία 135557/Ζ1/01.11.2022 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λει-
τουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία 
και λοιπές διατάξεις” για την οργάνωση και λειτουργία προ-
γραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών και λοιπά θέματα».

6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

7. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτησης 
Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της υπό στοι-
χεία 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 637).

8. Την υπό στοιχεία 134748/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
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στημίου κατά το μέρος που αφορά στα μέλη της περ. α’ 
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) - 
Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1021).

9. Την υπ’ αρ. 29019/14.10.2022 πράξη του Προεδρεύ-
οντος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου «Εκλογή Κοσμήτορα και Αναπληρωτή 
Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 980).

10. Την υπ’ αρ. 32195/16.11.2022 πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Κοσμήτορα και 
Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών 
και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1071).

11. Την υπό στοιχεία 52585/Ζ1 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετονομασία 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)» (Β’ 2124).

12. Την υπό στοιχεία 507/2.5.ακ./18.03.2021 απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής (Β’ 2765) περί αντικατάστασης της 
υπό στοιχεία 206500/Ζ1/18.12.2014 υπουργικής απόφασης 
που αφορά στο Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πό-
λεων και Κτιρίων» (Β’ 3523) της Σχολής Θετικών Επιστημών 
και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

13. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 583/2.11.ακ./ 
20.02.2023 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

14. Την υπ’ αρ. 1437/14.05.2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Εφαρμο-
σμένων Τεχνών του Ε.Α.Π..

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία 507/2.5.ακ./ 
18.03.2021 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής (Β’ 2765) 
για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

Το άρθρο 6 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 6
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 

2023-2024 υπό την αίρεση ολοκλήρωσης των σπουδών 
των ενεργών φοιτητών/τριών.

Μεταβατική διάταξη
Μετά την πάροδο του ως άνω ακαδημαϊκού έτους η 

λειτουργία και ο χρόνος παράτασης του Π.Μ.Σ. θα κα-
θορίζεται μόνο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, 
στην οποία και παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 507/2.5.ακ./ 
18.03.2021 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (Β’ 2765).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ

    Αριθμ. απόφ. 583/2.11.ακ. (5)
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ1471/ 

22.06.2021 (Β’ 3007) πράξης σχετικά με το Πρό-

γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περι-

βαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» της 

Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχε-

διασμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του ν. 2552/1997 «Ελλη-

νικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 266).
2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 «Ρυθμί-

σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 

Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.
4. Την παρ. 1 του άρθρου 455 του ν. 4957/2022 «Νέοι 

Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενί-
σχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της 
σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατά-
ξεις» (Α’ 141).

5. Την υπό στοιχεία 135557/Ζ1/01.11.2022 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων - «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4957/2022 “Νέοι Ορίζοντες 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποι-
ότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. 
με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις” για την οργάνωση 
και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών 
και λοιπά θέματα».

6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

7. Την υπό στοιχεία 105092/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αποδοχή παραίτη-
σης Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου/Τροποποίηση της 
υπ’ αρ. 140286/Ζ1/2019 απόφασης “Ανασυγκρότηση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου - ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου” (Υ.Ο.Δ.Δ. 721)» (Υ.Ο.Δ.Δ.  637).

8. Την υπό στοιχεία 134748/Ζ1 απόφαση της Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου κατά το μέρος που αφορά στα μέλη της περ. α’ 
της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α’ 266) - 
Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1021).

9. Την υπ’ αρ. 29019/14.10.2022 πράξη του Προε-
δρεύοντος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου «Εκλογή Κοσμήτορα και Ανα-
πληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 980).

10. Την υπ’ αρ. 32195/16.11.2022 πράξη του Προέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Κοσμήτορα και 
Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών 
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και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
(Ε.Α.Π.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 1071).

11. Την υπό στοιχεία 52585/Ζ1 απόφαση του Υφυ-
πουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μετονομασία 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)» (Β’ 2124).

12. Την υπό στοιχεία ΤΕΚ1471/22.06.2021 πράξης 
(Β’ 3007) περί αντικατάστασης της υπό στοιχεία 206502/
Ζ1/18.12.2014 υπουργικής απόφασης που αφορά στο 
Π.Μ.Σ. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» 
(Β’ 3520) της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

13. Το πρακτικό της υπό στοιχεία 583/2.11.ακ./ 
20.02.2023 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

14. Την υπ’ αρ. 1437/14.05.2014 έκθεση εξωτερικής 
αξιολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Εφαρ-
μοσμένων Τεχνών του Ε.Α.Π..

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία ΤΕΚ1471/22.06.2021 
(Β’ 3007) πράξης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνι-
κού Ανοικτού Πανεπιστημίου σχετικά με το Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντικός 
Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» της Σχολής Εφαρμοσμέ-
νων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:

Το άρθρο 6 «Διάρκεια Λειτουργίας» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Άρθρο 6
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως και το ακαδημαϊκό έτος 

2023-2024 υπό την αίρεση ολοκλήρωσης των σπουδών 
των ενεργών φοιτητών/τριών.

Μεταβατική διάταξη
Μετά την πάροδο του ως άνω ακαδημαϊκού έτους η 

λειτουργία και ο χρόνος παράτασης του Π.Μ.Σ. θα κα-
θορίζεται μόνο με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, 
στην οποία και παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία ΤΕΚ1471/22.06.2021 
πράξη (Β’ 3007).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 20 Φεβρουαρίου 2023

Ο Πρόεδρος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΟΥΖΙΩΤΗΣ
Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

 (6)
    Στην υπ’ αρ. 674/13-2-2023 πράξη της Διοικήτριας του Παθολογικού Νοσοκομείου Αθηνών ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ «Η 

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 977) στη σελίδα 8681, στο τέλος του Πίνακα 
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε. τίθεται γραμμή ως εξής:

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 1 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 1

  (Από το Παθολογικό Νοσοκομείο Αθηνών Σπηλιοπούλειο «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»)

Ι

 (7)
      Στην υπ’ αρ. 67/16.02.2023 πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, που αφορά 

στην αντιστοίχιση των υφισταμένων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου 
Υγείας Κυπαρισσίας με τους οριζόμενους από το π.δ. 85/2022 (Α’ 232) νέους κλάδου και ειδικότητες, η οποία δημο-
σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 1055) διορθωνεται στον τίτλο της πράξης,

το εσφαλμένο: «Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Κέντρου Υγείας Κυπαρισσίας»,
στο ορθό: «Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας - Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας»

  (Από το Γενικό Νοσοκομείο Μεσσηνίας)

Ι

 (8)
      Στην υπ’ αρ. 1469/14-02-2023 πράξη του Αναπληρωτή Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης Αντιστοί-

χησης των υφιστάμενων κλάδων και ειδικοτήτων του Οργανισμού του ΕΚΑ με τους οριζόμενους στο π.δ. 85/2022 
(Α’ 232) νέους κλάδους  και ειδικότητες, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β’ 909) στον πίνακα 3 
διορθώνεται ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ, στη σελίδα 8139, στην 8η γραμμή, στην 3η στήλη,

από το εσφαλμένο: από ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 
στο ορθό: ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.

  (Από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης)   
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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,


		2023-03-17T20:34:09+0200
	Athens, Ethniko Typografio
	Signed PDF (embedded)




