
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

8 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,

 ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

    Διορθώσεις Σφαλμάτων

Στην αριθμ. 185310/Γ3/31-10-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με 
θέμα «Ορισμός μελών της Εφορείας των Γενικών Αρ-
χείων του Κράτους», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 559/
τ.ΥΟΔΔ/7-11-2017 (ΑΔΑ: Ψ3Ι74653ΠΣ-ΦΩΖ), επιφέρο-
νται οι ακόλουθες διορθώσεις:

1) Στη σελίδα 2668, στη στήλη Β΄, στο αριθμ. Α. 2. στοι-
χείο, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Γεράσιμο Νοταρά, του Ανδρέα, με 
Α.Δ.Τ. ΑΕ000292, Διευθυντή του Ιστορικού Αρχείου Εθνι-
κής Τράπεζας…»,

στο ορθό: «Γεράσιμο Νοταρά, του Ανδρέα, με Α.Δ.Τ. 
ΑΕ000292, Επικεφαλής του Ιστορικού Αρχείου της Εθνι-
κής Τράπεζας…».

2) Στη σελίδα 2668, στη στήλη Β΄, στο αριθμ. Α. 5. στοι-
χείο, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «…με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα 
Τσούτσουρα, του Αγγέλου, με Α.Δ.Τ. Ρ665033, Προϊστα-
μένη του Τμήματος Έρευνας Εκδόσεων και Εκδηλώσεων 
της Υποδιεύθυνσης του Ιστορικού Αρχείου Αγροτικής 
Τράπεζας»,

στο ορθό: «...με αναπληρώτρια τη Σταυρούλα Τσού-
τσουρα, του Αγγέλου, με Α.Δ.Τ. Ρ665033, Νομικό».

3) Στη σελίδα 2669, στη στήλη Α΄, στο αριθμ. Α. 7. στοι-
χείο, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «…με αναπληρωτή τον Δημήτρη Κα-
μούζη, του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ314085, Ερευνητή 
στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών»,

στο ορθό: «…με αναπληρωτή τον Δημήτρη Καμούζη, 
του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ314085, Ιστορικό-Ερευ-
νητή στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών».

4) Στη σελίδα 2669, στη στήλη Α΄, στο αριθμ. Α. 8. στοι-
χείο, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «…με αναπληρωτή τον Ζήσιμο Συ-
νοδινό, του Χαράλαμπου, με Α.Δ.Τ. Τ150921, Ιστορικό 
Αρχειονόμο του Ιστορικού Αρχείου Εθνικής Τράπεζας», 

στο ορθό: «…με αναπληρωτή τον Ζήσιμο Συνοδι-
νό, του Χαράλαμπου, με Α.Δ.Τ. Τ150921, Ιστορικό-Αρ-
χειονόμο, Επιστημονικό Υπεύθυνο Ιστορικού Αρχείου 
Eurobank». 

(Από το Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων)

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

   Αριθμ. Δ20/142/Φ.29/Μ-Γ 
Τροποποίηση της αριθμ. ΔΛΥ/1583/Φ.29/Μ-Γ/ 

12-10-2017 (ΥΟΔΔ 521) απόφασης του Γενικού 

Γραμματέα Υποδομών, του Υπουργείου Υποδο-

μών και Μεταφορών: «Συγκρότηση Επιτροπής Δι-

αγωνισμού ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: Με-

λέτη πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα Τήνου».

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

  Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει.

2. Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργα-
να», όπως συμπληρώθηκε με το ν. 4320/2015 (Α΄ 29) και 
ισχύει.

3. Του π.δ. 123/2017 για τον «Οργανισμό του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών» και ειδικότερα του 
άρθρου 40 που αφορά στη σύσταση και τις αρμοδιότη-
τες της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών (ΦΕΚ Α΄ 151).

4. Του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί της ανασύστασης του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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5. Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) περί της μετονομασίας 
του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

6. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργά-
νων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες δι-
ατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.

8. Του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας ανε-
ξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και κεντρικού 
ηλεκτρονικού μητρώου δημοσίων συμβάσεων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) και ειδικότερα του άρθρου 
47 σύμφωνα με το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 2 
του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 και η εφαρμογή ηλε-
κτρονικών μέσων (ΕΣΗΔΗΣ) αρχίζει την 20η Οκτωβρίου 
2017 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παρο-
χής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών.

10. Της κοινής απόφασης Δ16α/04/773/29-11-1990 
(Β΄ 746) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Περί εξαιρέσεως διοικητικών 
πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπο-
γραφών», και ιδιαίτερα την παρ. 3 Α αυτής.

11. Της αριθμ. οικ. 268/29-05-2017 απόφασης Υπουρ-
γού Υποδομών και Μεταφορών (Β΄ 1911) περί της «Μετα-
βίβασης δικαιώματος υπογραφής “με εντολή Υπουργού 
ή Υφυπουργού” κατά περίπτωση στους: Γενικό Γραμ-
ματέα Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, Γενικό 
Γραμματέα Υποδομών και Προϊσταμένους Γενικών Δι-
ευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊστα-
μένους Τμημάτων του Υπουργείου καθώς και στο Γενικό 
Επιθεωρητή ΣΕΕΥΜΕ.

12. Της αριθμ. ΔΝΣ/οικ. 37834/ΦΝ 466/6-4-2017 
(Β΄ 1980) απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μετα-
φορών «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα 
της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υποδομών και 
Μεταφορών κατά την ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών 
και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών».

13. Της λοιπής νομοθεσίας περί ανάθεσης και εκπό-
νησης μελετών.

Αφού λάβαμε υπόψη :
1. Την  αριθμ. ΔΛΥ/1583/Φ.29/Μ-Γ/12-10-2017 απόφα-

ση του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, του Υπουργείου 
Υποδομών και Μεταφορών για τη συγκρότηση της Επι-
τροπής Διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη πλαισίου έργων ανάπτυξης λιμένα Τήνου» με 
την οποία ορίστηκε ως αναπληρωτής εκπρόσωπος του 
TEE ο Πετρίδης Στυλιανός του Χαραλάμπους.

2. Το από 2-11-2017 e-mail του αναπληρωτή εκπροσώ-
που του TEE για τον ανωτέρω Διαγωνισμό, με το οποίο 
δηλώνει ότι επιθυμεί την αντικατάσταση του λόγω εξαρ-
τημένης εργασίας με εργοδότη.

3. Τα άρθρα 13 παρ. 5 και 14 παρ. 1 του ν. 2690/1999 
(Α΄ 45) σύμφωνα με τα οποία «Το συλλογικό όργανο μπο-
ρεί να λειτουργήσει, όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν 
κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για 

οποιονδήποτε λόγο ή απολέσουν την ιδιότητα βάσει της 
οποίας ορίστηκαν, εφόσον, κατά τις συνεδριάσεις του, τα 
λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία» και «Στα 
τριμελή όργανα, για την ύπαρξη απαρτίας, απαιτείται η 
παρουσία και των τριών (3) τακτικών ή αναπληρωματι-
κών μελών».

4. Το γεγονός ότι η Επιτροπή Διαγωνισμού της μελέτης 
του θέματος, αποτελείται από τρία (3) μέλη.

5. Το αριθμ. ΔΛΥ/83/Φ29/Μ-Γ/3-11-2017 έγγραφο της 
Διεύθυνσης προς το TEE προκειμένου να ορίσει νέο ανα-
πληρωτή εκπρόσωπο για να συμμετάσχει ως μέλος στην 
Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης του 
θέματος.

6. Το αριθμ. 25482/13-11-2017 έγγραφο του TEE με 
το οποίο ορίζει νέο αναπληρωτή εκπρόσωπό του για 
να συμμετάσχει ως μέλος στην επιτροπή διαγωνισμού 
για την ανάθεση της μελέτης του θέματος, τον Ανδρο-
νόπουλο Παναγιώτη του Βασιλείου, πολιτικό μηχανικό, 
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον Ανδρονόπουλο Παναγιώτη του Βασιλείου, 
πολιτικό μηχανικό, κάτοχο του Μ310956 ΑΔΤ, ως αναπλη-
ρωτή εκπρόσωπο του TEE για την επιτροπή διαγωνισμού 
ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πλαισίου έργων 
ανάπτυξης λιμένα Τήνου», στη θέση του Πετρίδη Στυλια-
νού του Χαραλάμπους ο οποίος δήλωσε κώλυμα.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ.ΔΛΥ/1583/Φ.29/Μ-Γ7 12-
10-2017 (ΥΟΔΔ 521) απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: 
«Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού ανάθεσης της 
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πλαισίου έργων ανάπτυξης 
λιμένα Τήνου».

Η παρούσα απόφαση, από την εφαρμογή της οποίας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών

ΓΙΩΡΓΙΟΣ ΔΕΔΕΣ
Ι

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

    Αριθμ. πράξης (540) 
Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Αθλοπαιδιών της 

Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητι-

σμού ΕΚΠΑ.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ. Α’)
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών».

3. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/
15-9-2017, τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγω-
γής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μο-
νοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού 
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών 
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

4. Την αριθμ. 303/2-10-2017 προκήρυξη του Κοσμή-
τορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού σχετικά με την εκλογή Διευθυντή του Τομέα 
Αθλοπαιδιών της ανωτέρω Σχολής για ετήσια θητεία.

5. Το αριθμ. 793/20-11-2017 πρακτικό της εφορευ-
τικής επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή στον Τομέα 
Αθλοπαιδιών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο εξελέγη ο Νικόλαος 
Αποστολίδης, καθηγητής πρώτης βαθμίδας, στη θέση 
Διευθυντή του εν λόγω Τομέα.

6. Το αριθμ. 798/20-11-2017 έγγραφο του Κοσμήτορα 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

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

Την εκλογή του Νικολάου Αποστολίδη του Γεωργίου 
(Α.Δ.Τ.: ΑΚ 134561), καθηγητή πρώτης βαθμίδας, σε θέση 
Διευθυντή του Τομέα Αθλοπαιδιών της Σχολής Επιστή-
μης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με θητεία ενός (1) 
έτους, από 1-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

    Αριθμ. πράξης (541) 
Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Θεωρητικών Επι-

στημών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

και Αθλητισμού ΕΚΠΑ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/

2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ. Α΄)
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών».

3. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/
15-9-2017, τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγω-
γής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μο-
νοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού 
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών 
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

4. Την αριθμ. 304/2-10-2017 προκήρυξη του Κοσμή-
τορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού σχετικά με την εκλογή Διευθυντή του Τομέα Θε-
ωρητικών Επιστημών της ανωτέρω Σχολής για ετήσια 
θητεία.

5. Το αριθμ. 794/20-11-2017 πρακτικό της εφορευ-
τικής επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή στον Τομέα 
Θεωρητικών Επιστημών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο εξελέγη 
ο Ιωάννης Αυθίνος, καθηγητής πρώτης βαθμίδας, στη 
θέση Διευθυντή του εν λόγω Τομέα.

6. Το αριθμ. 798/20-11-2017 έγγραφο του Κοσμήτορα 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

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

Την εκλογή του Ιωάννη Αυθίνου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ.: 
ΑΗ 546145), καθηγητή πρώτης βαθμίδας, σε θέση Διευ-
θυντή του Τομέα Θεωρητικών Επιστημών της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με θητεία 
ενός (1) έτους, από 1-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 Αριθμ. πράξης (542) 
    Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Αθλητιατρικής και 

Βιολογίας της Άσκησης της Σχολής Επιστήμης 

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΕΚΠΑ.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/

2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ. Α΄)
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών».

3. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/
15-9-2017, τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγω-
γής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μο-
νοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού 
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και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών 
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

4. Την αριθμ. 302/2-10-2017 προκήρυξη του Κοσμή-
τορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη-
τισμού σχετικά με την εκλογή Διευθυντή του Τομέα 
Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης της ανωτέρω 
Σχολής για ετήσια θητεία.

5. Το αριθμ. 796/20-11-2017 πρακτικό της εφορευ-
τικής επιτροπής για την εκλογή Διευθυντή στον Τομέα 
Αθλητιατρικής και Βιολογίας της Άσκησης της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σύμφωνα 
με το οποίο εξελέγη ο Κωνσταντίνος Μπουντόλος, κα-
θηγητής πρώτης βαθμίδας, στη θέση Διευθυντή του εν 
λόγω Τομέα.

6. Το αριθμ. 798/20-11-2017 έγγραφο του Κοσμήτορα 
της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

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

Την εκλογή του Κωνσταντίνου Μπουντόλου του Δημη-
τρίου (Α.Δ.Τ.: ΑΚ 589096), καθηγητή πρώτης βασμίδας, σε 
θέση Διευθυντή του Τομέα Αθλητιατρικής και Βιολογίας 
της Άσκησης της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού, με θητεία ενός (1) έτους, από 1-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 Αριθμ. πράξης (543) 
    Εκλογή Διευθυντή του Μορφολειτουργικού 

Τομέα της Ιατρικής Σχολής. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ. Α΄)
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών».

3. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/
15-9-2017, τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγω-
γής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μο-
νοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού 
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών 
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

4. Την αριθμ. 1718004862/16-10-2017 προκήρυξη του 
Προέδρου της Ιατρικής Σχολής σχετικά με την εκλογή 
Διευθυντή του Μορφολειτουργικού Τομέα της ανωτέρω 
Σχολής, για ετήσια θητεία από 1-12-2017.

5. Το από 21-11-2017 πρακτικό της εφορευτικής επι-
τροπής για την εκλογή Διευθυντή στον Μορφολειτουρ-
γικό Τομέα της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με το οποίο 
εξελέγη ο Βασίλειος Γοργούλης, καθηγητής πρώτης βαθ-
μίδας, στη θέση Διευθυντή του εν λόγω Τομέα.

6. Το αριθμ. 1718009996/24-11-2017 έγγραφο του 
Προέδρου της Ιατρικής Σχολής.

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

Την εκλογή του Βασιλείου Γοργούλη του Γεωργίου 
(Α.Δ.Τ.: Χ 712348), καθηγητή πρώτης βαθμίδας, σε θέση 
Διευθυντή του Μορφολειτουργικού Τομέα της Ιατρικής 
Σχολής της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία ενός (1) 
έτους, από 1-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 Αριθμ. πράξης (544) 
    Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής της 

Ιατρικής Σχολής.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθ. 27 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ. Α΄)
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών».

3. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/
15-9-2017, τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγω-
γής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μο-
νοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού 
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών 
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

4. Την αριθμ. 1718004863/16-10-17 προκήρυξη του 
Προέδρου της Ιατρικής Σχολής σχετικά με την εκλογή 
Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής της ανωτέρω Σχολής, 
για ετήσια θητεία από 1-12-2017.

5. Το από 23-11-2017 πρακτικό της εφορευτικής επι-
τροπής για την εκλογή Διευθυντή στον Τομέα Χειρουρ-
γικής της Ιατρικής Σχολής, σύμφωνα με το οποίο εξελέγη 
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ο Γρηγόριος Κουράκλης, καθηγητής πρώτης βαθμίδας, 
στη θέση Διευθυντή του εν λόγω Τομέα.

6. Το αριθμ. 1718010598/29-11-2017 έγγραφο του 
Προέδρου της Ιατρικής Σχολής.

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

Την εκλογή του Γρηγορίου Κουράκλη του Πέτρου 
(Α.Δ.Τ.: Τ 035363), καθηγητή πρώτης βαθμίδας, σε θέση 
Διευθυντή του Τομέα Χειρουργικής της Ιατρικής Σχολής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, με θητεία ενός (1) έτους, 
από 1-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

 Αριθμ. πράξης (545) 
    Εκλογή Διευθυντή του Τομέα Φυσικής Περιβάλ-

λοντος - Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 27 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/

2017, τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2013 (ΦΕΚ 124/2013, τ. Α΄)
«Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και 
ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών».

3. Την αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/
15-9-2017, τ. Β΄) υπουργική απόφαση «Τρόπος διεξαγω-
γής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μο-
νοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού 
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών 
στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρ-
μογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

4. Την αριθμ. 218/18-10-2017 προκήρυξη του Προέ-
δρου του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επι-
στημών σχετικά με την εκλογή Διευθυντή του Τομέα 
Φυσικής Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας του ανωτέρω 
Τμήματος, για ετήσια θητεία από 1-12-2017.

5. Το από 24-11-2017 πρακτικό της εφορευτικής επι-
τροπής για την εκλογή Διευθυντή στον Τομέα Φυσικής 
Περιβάλλοντος - Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής, 
σύμφωνα με το οποίο εξελέγη ο Κωνσταντίνος Καρτά-
λης, καθηγητής πρώτης βαθμίδας, στη θέση Διευθυντή 
του εν λόγω Τομέα.

6. Το αριθμ. 479/24-11-2017 έγγραφο του Προέδρου 
του Τμήματος Φυσικής.

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

Την εκλογή του Κωνσταντίνου Καρτάλη του Ιωάννη 
(Α.Δ.Τ.: ΑΚ 570240), καθηγητή πρώτης βαθμίδας, σε θέση 
Διευθυντή του Τομέα Φυσικής Περιβάλλοντος - Μετε-
ωρολογίας του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, με θητεία ενός (1) έτους, από 1-12-2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης 

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

  Διορθώσεις Σφαλμάτων

       Στην αριθμ. 844/33008/02.11.2017 απόφαση του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Πατρών, που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 612/τ.ΥΟΔΔ/23.11.2017, στη σελίδα 2918, στην α΄ 
στήλη, στον 6ο στίχο στίχο από το τέλος διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Εκλογή Προέδρου ....»
στο ορθό: «Ορισμός Προέδρου ....».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

(Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    Αριθμ. 4487 
    Ορισμός Διευθυντή του Τομέα Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασμού και Θετικών Επιστημών του Τμήμα-

τος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Το-

πογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής 

Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 

Μακεδονίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (Τ.Ε.Ι.) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 «Διάρθρωση της Ανώ-

τατης Εκπαίδευσης - Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», 2 «Ορι-
σμοί (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ-ΚΕΦ. Α΄), 27 «Διευθυντής Τομέα» 
(ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΚΕΦ. Δ΄) και της παρ. 11 του άρθρου 84 
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις».

2. Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 (ΜΕΡΟΣ Β) «Θέ-
ματα διοίκησης των Α.Ε.Ι.» του ν. 4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α΄) 
«Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου σε 
θητεία των μονομελών και συλλογικών οργάνων διοί-
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κησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
που λήγει την 31η Αυγούστου 2017.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 24 «Ασυμβίβαστα - Ανα-
στολή καθηκόντων» του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄) 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
της παρ. 9, 10 και 24 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 
(ΦΕΚ 24 Α΄) της παρ. 1 και 5 του άρθρου 28 του ν. 4386/2016
(ΦΕΚ 83 Α΄) της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄) της περ. β του άρθρου 88 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄), με την οποία καταργούνται το δεύτερο και 
τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 24.

4. Την αριθμ. 144363/Ζ1/1.9.2017 (ΑΔΑ: Ω6ΝΖ4653ΠΣ-
9ΣΜ) εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων με θέμα «Ζητήματα οργάνων διοίκη-
σης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114)».

5. Την αριθμ. 153348/Ζ1/17 (ΦΕΚ 3255 Β΄/15.9.2017, 
ΑΔΑ: 6ΓΨ4653ΠΣ-7ΑΨ) υπουργική απόφαση «Τρόπος 
διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη 
των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία 
ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των 
φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώ-
τη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

6. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 (ΑΔΑ: ΨΙΜΖ4653ΠΣ-
0Ρ2) εγκύκλιο του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων, με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά 
θέματα» και ειδικότερα την παρ. 8 αυτής.

7. Τις διατάξεις των άρθρων του π.δ. 102/5.6.2013  
(ΦΕΚ 136/τ.Α΄) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμη-
μάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακε-
δονίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 190/τ. Α΄)».

8. Την αριθμ. 209650/Ζ1/30.11.2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 642, τ. Υ.Ο.Δ.Δ./4.12.2017), με την οποία δι-
απιστώνεται η εκλογή του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας 
Χασάπη Δημητρίου του Δημητρίου ως Πρύτανη του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, με θητεία τεσσάρων ετών, από 
1.12.2017 έως 30.11.2021.

9. Τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 3861/2010 
(ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεω-
τική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις», όπως τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254)
«Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις».

10. Την αριθμ. 187/29.9.2017 (ΑΔΑ: 6ΠΘΖ469143-85Υ) 
προκήρυξη εκλογών και την αριθμ. 167/15.9.2017 (ΑΔΑ: 

7ΞΨΕ469143-Ψ7Π) τροποποίησή της για την ανάδειξη 
Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

11. Την αριθμ. 246/9.11.2017 (ΑΔΑ: Ω2ΝΓ469143-ΞΚΓ) 
απόφαση ορισμού Εφορευτικών Επιτροπών για τις εκλο-
γές ανάδειξης των Διευθυντών Τομέων των Τμημάτων 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρι-
κής Μακεδονίας.

12. Το αριθμ. 247/9.11.2017 έγγραφο του Κοσμήτορα 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με θέμα «Διαβί-
βαση αιτήσεων υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των Διευ-
θυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».

13. Το αριθμ. 253/14.11.2017 έγγραφο του Κοσμήτορα 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρι-
κής Μακεδονίας, Καθηγητή Κωνσταντίνου Δαυίδ, με 
θέμα «Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Διευ-
θυντών Τομέων των Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών», σύμφωνα με το οποίο δεν υποβλήθηκαν 
υποψηφιότητες για τη θέση του Διευθυντή του Τομέα 
«Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Θετικών Επιστημών» 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών 
Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τε-
χνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

14. Το αριθμ. 19/22.11.2017 (θέμα 3ο) απόσπασμα 
πρακτικού συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφί-
ας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνολογικών 
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας ορισμού 
Διευθυντή του Τομέα «Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και 
Θετικών Επιστημών» του Τμήματος, διαπιστώνουμε:

Τον ορισμό της Βλαχονάσιου Ελένης του Θωμά, με 
Α.Δ.Τ. ΑΖ 146496, Καθηγήτριας Εφαρμογών του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφί-
ας και Γεωπληροφορικής ΤΕ ως Διευθύντριας του Τομέα 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Θετικών Επιστημών του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Το-
πογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της Σχολής Τεχνο-
λογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, 
με ετήσια θητεία, ήτοι από 1.12.2017 έως 30.11.2018.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος η Διευθύντρια 
του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Θετικών 
Επιστημών θα αναπληρώνεται από τον Παπαϊωάννου 
Σταύρο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΝ 195494, Επίκουρο 
Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και 
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ της 
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Σέρρες, 5 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΗΣ  





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ3230 Τεύχος ΥΟΔΔ 677/14.12.2017

*14006771412170008*

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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