
   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. απόφ. 1147/05-05-2022 
Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής 

Έρευνας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και 

Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οι-

κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

  Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 8 και τις παρ. 2ιβ΄ και ιε΄ του 

άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

2. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο προ-
βλεπόμενος από το άρθρο 8 του ν. 4485/ 2017 «Οργάνω-
ση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), εσωτερικός 
κανονισμός του ΕΚΠΑ.

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

4. Την υπ’ αρ. 814/6-8-2021 απόφαση της Συγκλήτου 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Μεταδιδα-
κτορικής Έρευνας του του Ιδρύματος (Β’ 4087).

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

6. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών (3η συνεδρίαση της 6/12/2021).

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(18η συνεδρίαση της 24/3/2022).

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζει:

Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας 
του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασι-
ατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών 

Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Οργάνωση μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασι-
ατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτι-
κών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής 
Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε επιστήμονες σε τομείς 
που εμπίπτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και στα 
γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

2. Βασικοί στόχοι της εκπόνησης μεταδιδακτορικής 
έρευνας είναι:

α) Η επέκταση της ειδίκευσης ή των αποτελεσμάτων 
που έχουν αποκτηθεί με τη διδακτορική διατριβή των 
ερευνητών/ερευνητριών σε νέες επιστημονικές κατευ-
θύνσεις που ενδιαφέρουν το Τμήμα.

β) Η ενίσχυση επιστημόνων ικανών να συμβάλουν 
στην πρόοδο της επιστήμης, της έρευνας και των εφαρ-
μογών της.

γ) Η ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της επιστη-
μονικής έρευνας.

δ) Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η μεταφορά 
τεχνογνωσίας.

ε) Η έκδοση πρωτότυπων επιστημονικών δημοσιεύ-
σεων.

στ) Η ανάδειξη του ακαδημαϊκού κύρους και η διεθνής 
διάκριση του ερευνητικού έργου του Τμήματος.

Άρθρο 2
Διαδικασία έγκρισης
μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή μετα-
διδακτορικής έρευνας έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού 
Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου 
ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής.

2. Οι υποψήφιοι/ες οφείλουν να έχουν άριστη γνώση 
της γλώσσας στην οποία θα εκπονηθεί η μεταδιδακτο-
ρική έρευνα. Γλώσσες εκπόνησης της μεταδιδακτορι-
κής έρευνας είναι: η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική και 
η Τουρκική.

3. Το Τμήμα δέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αι-
τήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τρι-
ες, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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4. Στην αίτηση αναγράφεται το μέλος του Τμήματος 
υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας θα πραγματοποι-
ήσει ο ενδιαφερόμενος/η τη μεταδιδακτορική έρευνα 
και επισυνάπτονται τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιο-
λογητικά:

α) αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής,

β) αντίγραφο  - εφόσον υπάρχει  - Διπλώματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών 
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής (βάσει του 
καταλόγου αναγνωρισμένων Τμημάτων των Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής από τον ΔΟΑΤΑΠ),

γ) αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, (βάσει του καταλόγου αναγνωρισμέ-
νων Τμημάτων των Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από τον 
ΔΟΑΤΑΠ),

δ) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
ε) κατάλογος επιστημονικών εργασιών που έχουν εκ-

πονηθεί/δημοσιευθεί,
στ) δύο (2) συστατικές επιστολές είτε από Καθηγητές/

τριες ΑΕΙ, είτε από Ερευνητές/τριες Α’, Β’ ή Γ’ βαθμίδας, 
κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, αναγνωρισμένου 
Ερευνητικού Κέντρου του εσωτερικού ή του εξωτερικού,

ζ) πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας,
η) επιστολή αποδοχής επίβλεψης από το μέλος του 

Τμήματος.
5. Η Γραμματεία του Τμήματος, στην οποία υποβάλ-

λεται η αίτηση, προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και 
πληρότητας όλων των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών 
και προωθεί την αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος.

6. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος ορίζει τριμελή Επιτρο-
πή από μέλη του Τμήματος για την εξέταση της πρότα-
σης. Η Επιτροπή εξετάζει τη συνάφεια της ερευνητικής 
πρότασης με τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το 
Τμήμα, καθώς και τις ερευνητικές περιοχές που θερα-
πεύει ή επιθυμεί να θεραπεύσει το Τμήμα και εφόσον 
τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα υλοποίησης της προτει-
νόμενης έρευνας προωθεί την πρόταση στη Συνέλευση 
του Τμήματος για την έγκριση της πρότασης.

7. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα, θα πρέπει να ανήκει στη 
βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας ή του/της Αναπλη-
ρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/της Επίκουρου/ρης 
Καθηγητή/τριας ή να είναι αφυπηρετήσαν μέλος και θα 
πρέπει να έχει το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή να δρα-
στηριοποιείται στην ίδια ή συγγενή επιστημονική περι-
οχή με αυτήν στην οποία ο/η υποψήφιος/α διεξάγει τη 
μεταδιδακτορική έρευνα.

8. Σε περίπτωση διατμηματικής έρευνας σε Σχολή, ο 
ορισμός του Επιβλέποντος/ουσας γίνεται από την Κο-
σμητεία μετά την έγκριση της έρευνας από τις Συνελεύ-
σεις των Τμημάτων.

9. Ο υποψήφιος ερευνητής/τρια προτείνει Επιβλέπο-
ντα/ουσα Καθηγητή/τρια. Ο/Η Επιβλέπων/ουσα μπορεί 
να είναι διαφορετικός/ή από εκείνον/η που προτείνει 
ο/η αιτών/ούσα μόνο έπειτα από ειδικά τεκμηριωμένη 
εισήγηση της Επιτροπής.

10. Η Συνέλευση ορίζει, για κάθε ερευνητή, δύο (2) 
μέλη, που ανήκουν στη βαθμίδα του/της Καθηγητή/τριας
ή του/της Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας ή του/
της Επίκουρου Καθηγητή/τριας ή έχουν αφυπηρετήσει, 
με συναφές γνωστικό αντικείμενο, τα οποία μαζί με τον 
Επιβλέποντα Καθηγητή συγκροτούν την τριμελή συμ-
βουλευτική επιτροπή που παρακολουθεί και υποστηρίζει 
την πορεία της έρευνας.

11. Η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνεται για την 
έγκριση και εγγράφει τον ερευνητή στο Μητρώο Μετα-
διδακτορικών Ερευνητών του Τμήματος.

Άρθρο 3
Εκπόνηση και ολοκλήρωση
μεταδιδακτορικής έρευνας

1. Η διάρκεια της μεταδιδακτορικής έρευνας δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από την ημερομηνία 
λήψης της απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. 
Παράταση της χρονικής διάρκειας της μεταδιδακτορικής 
έρευνας πέραν των τριών (3) ετών μπορεί να δοθεί, έπει-
τα από τεκμηριωμένη πρόταση του/της επιβλέποντος/
ουσας για την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου και 
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

2. Σε περίπτωση μετακίνησης, εκλογής ή μετάκλησης 
του/της Επιβλέποντος/ουσας σε άλλο Τμήμα ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή της αλλοδαπής, με απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος ορίζεται νέος/α επιβλέπων/ουσα για τον/
την ερευνητή/τρια.

3. Με την ολοκλήρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας 
ο/η ερευνητής/τρια, σε συνεργασία με τον/την Επιβλέ-
ποντα/ουσα και με τη σύμφωνη γνώμη των άλλων δύο 
μελών της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υπο-
βάλλει έκθεση περάτωσης της έρευνας στη Συνέλευση 
του Τμήματος.

4. Ο/Η Πρόεδρος του Τμήματος πιστοποιεί την ολοκλή-
ρωση της μεταδιδακτορικής έρευνας και η Γραμματεία 
του Τμήματος ενημερώνει το Μητρώο Μεταδιδακτόρων 
Ερευνητών.

Άρθρο 4
Παροχές στους/στις
μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες κατά τη διάρ-
κεια εκπόνησης της μεταδιδακτορικής έρευνας χρη-
σιμοποιούν τον τίτλο και τα στοιχεία του Τμήματος με 
σεβασμό στη φήμη του Πανεπιστημίου και τους κανόνες 
δεοντολογίας.

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες έχουν πρόσβα-
ση στα εργαστήρια του Τμήματος ή και άλλων Σχολών 
και Τμημάτων του ΕΚΠΑ και στον αντίστοιχο εξοπλισμό 
τους, στις βιβλιοθήκες του Ιδρύματος με δικαίωμα δανει-
σμού, καθώς και στις νησίδες Η/Υ και τους παρέχεται λο-
γαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ιδρύματος.

3. Ο τίτλος του μεταδιδάκτορα ερευνητή/ερευνήτριας 
δεν εγείρει οποιαδήποτε υποχρέωση αμοιβής του από 
το Ίδρυμα.

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να 
αιτούνται χρηματοδότησης αναφορικά με δράσεις που 
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προβλέπονται βάσει αποφάσεων του Τμήματος ή της 
Σχολής ή των αρμοδίων Οργάνων του Πανεπιστημίου.

5. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να 
αμείβονται από πόρους προερχόμενους από χρηματο-
δοτούμενα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. 
Δύνανται επίσης να λαμβάνουν υποτροφία από εθνικούς 
ή διεθνείς φορείς και ιδρύματα.

6. Ο/Η επιβλέπων/ουσα καθηγητής/τρια έχει υποχρέ-
ωση να ενημερώσει τον/την μεταδιδάκτορα ερευνητή/
τρια για τους κανονισμούς ασφάλειας των χώρων και των 
εργαστηρίων και για τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας 
της έρευνας.

Άρθρο 5
Υποχρεώσεις μεταδιδάκτορα ερευνητή/τριας

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να 
συντάσσουν ετήσια έκθεση προόδου της μεταδιδακτο-
ρικής έρευνάς τους σε συνεργασία με τον/την επιβλέ-
ποντα/ουσα η οποία κατατίθεται στη Συνέλευση του 
Τμήματος προς ενημέρωση.

2. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες δύνανται να 
παρουσιάζουν την πρόοδο της μεταδιδακτορικής τους 
έρευνας σε σεμινάρια, διαλέξεις ή άλλες δράσεις που 
διοργανώνονται από το Τμήμα με ευθύνη του επιβλέπο-
ντος μέλους, με απώτερο στόχο την προβολή της έρευ-
νάς τους μέσω δημοσιεύσεων σε περιοδικά με σύστημα 
κριτών, όπου αυτό είναι εφικτό ή με άλλο δόκιμο τρόπο.

3. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες είναι υποχρε-
ωμένοι/ες να αναφέρουν σε κάθε δημοσίευσή τους ότι 
εκπονούν μεταδιδακτορική έρευνα υπό την «ακαδη-
μαϊκή αιγίδα» του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (academic affiliation).

4. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες οφείλουν να συ-
μπεριφέρονται, όπως αρμόζει σε μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας, να τηρούν και να σέβονται τον εσωτερικό 
κανονισμό λειτουργίας του Ιδρύματος.

5. Το Τμήμα δύναται να αναθέσει επικουρικά εκπαι-
δευτικό έργο -στο πλαίσιο των προπτυχιακών και με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του- στον/στην 
ερευνητή/τρια, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία 
(παρ. 7α του άρθρου 29 του ν. 4009/2011).

Άρθρο 6
Περάτωση Μεταδιδακτορικής Έρευνας

1. Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές/τριες, σε συνεργασία 
με τον/την επιβλέποντα/ουσα και με τη σύμφωνη γνώμη 
των άλλων δύο (2) μελών της τριμελούς συμβουλευτικής 
επιτροπής, συντάσσουν και υποβάλλουν στη Συνέλευση 
του Τμήματος την έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής 
έρευνας. Κατόπιν υποχρεούνται να παρουσιάσουν τα 

αποτελέσματα της έρευνάς τους δημοσίως σε ημερομη-
νία και χώρο που θα ορίσει η Γραμματεία του Τμήματος.

2. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας χορηγείται βε-
βαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας, στην 
οποία αναφέρεται το Ίδρυμα, το Τμήμα, το ονοματε-
πώνυμο του/της ερευνητή/τριας, το όνομα πατρός, το 
γνωστικό αντικείμενο της έρευνας, καθώς και ο χρόνος 
διεξαγωγής της και δημόσιας παρουσίασής της και το 
ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του/της επιβλέποντα/
ουσας. Η βεβαίωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του 
Τμήματος. Η βεβαίωση σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί 
τίτλο σπουδών.

Άρθρο 7
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα επί της πνευματικής ιδιοκτησίας ρυθ-
μίζονται σύμφωνα με τον ν. 2121/1993 (Α΄ 25).

Άρθρο 8
Διαγραφή Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας

1. Είναι δυνατή η διαγραφή μεταδιδάκτορα ερευνητή/
τριας με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για 
τους ακόλουθους, μεταξύ άλλων, λόγους:

α) Μη τήρηση των υποχρεώσεών του.
β) Χρήση ιδεών, μεθόδων και αποτελεσμάτων ή αντι-

γραφή μέρους εργασιών άλλων επιστημόνων χωρίς 
αναφορά σε αυτούς.

γ) Συμπεριφορές του/της μεταδιδάκτορα ερευνητή/
τριας που εκθέτουν και ζημιώνουν το Πανεπιστήμιο ή 
το Τμήμα στο οποίο φιλοξενείται.

δ) Υποβολή αίτησης διαγραφής από τον/την ίδιο/ίδια 
τον/την μεταδιδάκτορα ερευνητή/τρια.

Άρθρο 9
Διασφάλιση ποιότητας

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος θεσπίζε-
ται διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης της εκπόνησης 
μεταδιδακτορικής έρευνας. Μεταξύ των κριτηρίων της 
αξιολόγησης είναι ο αριθμός των δημοσιεύσεων που 
προέκυψαν στο πλαίσιο μεταδιδακτορικών ερευνών και 
οι αναφορές άλλων επιστημόνων σε αυτές. Με ευθύνη 
της ΟΜ.Ε.Α. του Τμήματος, συλλέγονται και επεξεργά-
ζονται τα σχετικά στοιχεία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
1. Αίτηση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
2. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας
3. Έκθεση περάτωσης μεταδιδακτορικής έρευνας
4. Βεβαίωση διεξαγωγής μεταδιδακτορικής έρευνας
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02024902005220012*

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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