
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αριθμ. 14434 
  Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές 

ή/και Βιοχημικές Διεργασίες».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (συνεδρίαση αριθμ. 
9/26.1.2018) και λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα του 
Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 και αριθμ. 
Φ.122.1/221541/27.12.2016 και την απόφαση της αριθμ. 
2941/10.4.2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την 
κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προ-
σωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 2018, καθώς και τις διατάξεις:

1) της περ. ζ της παρ. 15, του άρθρου 15, της περ. ιδ 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 9 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) όπως ισχύει,

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 
195),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/

141732/Β2/9.12.2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20.12.2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5.3.2012 του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017 (225 Β΄) 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότη-
σης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-

των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικα-
σιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) 
Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολο-
κληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλι-
ξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης 
και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, 
καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών 
και εξωτερικών μελών», αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Χημικές ή/και 
Βιοχημικές Διεργασίες».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
«Πειραματική μελέτη χημικών ή/και βιοχημικών διερ-

γασιών σε συστήματα ενεργειακού, περιβαλλοντικού, ή 
βιολογικού ενδιαφέροντος. Γνώση και χρήση προηγμέ-
νων πειραματικών τεχνικών και εμπειρία στην ανάπτυ-
ξη διεργασιών, ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών 
αποτελεσμάτων. Επαλήθευση θεωρητικών προσεγγίσε-
ων με χρήση πειραματικών δεδομένων».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών, στη διάθεση όλων των μελών του 
Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητικής 
Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως ισχύει. 
Επιπλέον απαιτούνται:

• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου 
για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-

γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

 

Αριθμ. 17508 
    Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα 

του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμε-

νο «Προϊστορική Αρχαιολογία και Περιβάλλον».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (συνεδρίαση 
αριθμ. 379/25.1.2018) και λαμβάνοντας υπόψη τα έγγρα-
φα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμά-
των αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 και αριθμ. 
Φ.122.1/221541/27.12.2016 και την απόφαση της αριθμ. 
2941/10.4.2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την 
κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προ-
σωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 2018, καθώς και τις διατάξεις:

1) της περ. ζ της παρ. 15, του άρθρου 15, της περ. ιδ 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 9 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) όπως ισχύει,

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 
195),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/

141732/Ζ2/9.12.2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20.12.2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5.3.2012 του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017 (225 Β΄) 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότη-
σης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικα-
σιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) 
Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολο-
κληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλι-
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ξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης 
και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, 
καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών 
και εξωτερικών μελών», αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική 
Αρχαιολογία και Περιβάλλον».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία 

και Περιβάλλον» αφορά στον εντοπισμό, ανάλυση και 
ερμηνεία των αρχαιολογικών δεδομένων, που ανασυν-
θέτουν τη σχέση του ανθρώπου -και των κάθε είδους 
δραστηριοτήτων του- με το φυσικό περιβάλλον του πα-
ρελθόντος, διαχρονικά. Ο προϊστορικός πολιτισμός και 
το περιβάλλον βρίσκονται σε μια διαρκή και πολύμορφη 
αλληλεπίδραση, η οποία αποτελεί διεθνώς αντικείμενο 
συστηματικής αρχαιολογικής έρευνας και μελέτης.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.

Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται 
και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, στη διάθεση όλων των μελών 
του Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητι-
κής Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως 
ισχύει. Επιπλέον απαιτούνται:

• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου 
για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

 

Αριθμ. 15489 
    Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 

Aγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμί-

δα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικεί-

μενο «Αμερικανική Λογοτεχνία και Πολιτισμός».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (συνε-
δρίαση αριθμ. 438/19.10.2017) και λαμβάνοντας υπόψη 
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τα έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 και 
αριθμ. Φ.122.1/221541/27.12.2016 και την απόφαση της 
αριθμ. 2941/10.4.2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά 
με την κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού 
προσωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 2018, καθώς και τις δια-
τάξεις:

1) της περ. ζ της παρ. 15, του άρθρου 15, της περ. ιδ 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 9 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) όπως ισχύει,

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 
195),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/

141732/Β2/9.12.2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20.12.2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5.3.2012 του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) Της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017 (225 Β΄) 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρότη-
σης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση θεμά-
των εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρετούντων 
λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των επί θητεία 
επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότητας των διαδικα-
σιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά με την εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), 
όπως ισχύει, και του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) 
Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολο-
κληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλι-
ξης καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, ανανέωσης 
και μονιμοποίησης των επί θητεία επίκουρων καθηγητών, 
καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών 
και εξωτερικών μελών», αποφάσισε: 

την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την πλήρωση 
μίας (1) κενής θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκου-

ρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Αμερικανική 
Λογοτεχνία και Πολιτισμός».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο «Αμερικανική Λογοτεχνία 

και Πολιτισμός» της υπό προκήρυξη θέσης στοχεύει στη 
μελέτη και έρευνα της αμερικανικής πολιτικής ιστορίας, 
κοινωνικής εξέλιξης, πολιτιστικής ανάπτυξης, οικονομι-
κής αλλαγής, και λογοτεχνικής παραγωγής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 

για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, στη διάθεση όλων 
των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς 
Εισηγητικής Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
όπως ισχύει. Επιπλέον απαιτούνται:

• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 
εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου 
για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.
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Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογη-
τικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού 
Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνα-
σίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται 
η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 28 Μαρτίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

 

    Αριθμ. 17294 
  Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήμα-

τος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελεί-

ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στη βαθμίδα 

του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικεί-

μενο «Διοίκηση Βιώσιμων Επιχειρησιακών Λει-

τουργιών με Ποσοτικές Μεθόδους».

  Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Συνέλευσης 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (συνεδρίαση 
αριθμ. 10/20.2.2018) λαμβάνοντας υπόψη τα έγγραφα 
του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 
αριθμ. Φ.122.1/122/165025/Ζ2/5.10.2016 και αριθμ. 
Φ.122.1/221541/27.12.2016 και την απόφαση της αριθμ. 
2941/10.4.2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αναφορικά με την 
κατανομή θέσεων για την πρόσληψη διδακτικού προ-
σωπικού (ΔΕΠ) για το έτος 2018, καθώς και τις διατάξεις:

1) της περ. ζ της παρ. 15, του άρθρου 15, της περ. ιδ 
της παρ. 2 του άρθρου 21 και της παρ. 9 του άρθρου 84 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

2) των παρ. 10 και 13 του άρθρου τέταρτου του 
ν. 4405/2016 (Α΄ 129),

3) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, όπως 
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1α του άρθρου 30 του 
ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 
(Α΄ 195) όπως ισχύει,

4) της παρ. 22α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 
195),

5) των άρθρων 23 και 25 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),
6) του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) των ερμηνευτικών εγκυκλίων αριθμ. Φ.122.1/350/

141732/Ζ2/9.12.2011 (ανακοινοποιημένη στο ορθό 
στις 20.12.2011) και Φ.122.1/58/22996/Β2/5.3.2012 του 
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ-
μάτων και Φ.122.1/88/119483/Ζ2/20.7.2016 του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

8) της αριθμ. Φ.122.1/6/14241/Ζ2/31.1.2017 (225 Β΄) 
υπουργικής απόφασης με θέμα: «α) Διαδικασία συγκρό-
τησης των εκλεκτορικών σωμάτων των Α.Ε.Ι., ρύθμιση 
θεμάτων εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, ελέγχου νομιμότη-
τας των διαδικασιών αυτών και άλλων θεμάτων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195), όπως ισχύει, και του άρθρου 4 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129). β) Ανάπτυξη και λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης 
διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών και υπηρε-
τούντων λεκτόρων, ανανέωσης και μονιμοποίησης των 
επί θητεία επίκουρων καθηγητών, καθώς και κατάρτισης 
και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών με-
λών», αποφάσισε: 

την προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης 
καθηγητή, ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ 
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επί-

κουρου καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοίκηση 
Βιώσιμων Επιχειρησιακών Λειτουργιών με Ποσοτικές 
Μεθόδους».

Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου:
Η διοίκηση επιχειρησιακών λειτουργιών από τη σκο-

πιά του μηχανικού, επιτάσσει τη λήψη στρατηγικών και 
τακτικών αποφάσεων οι οποίες αποσκοπούν στον προ-
γραμματισμό, στην οργάνωση, στο συντονισμό και στον 
έλεγχο των πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών. Ειδικότερα, το γνωστικό αντι-
κείμενο Διοίκηση Βιώσιμων Επιχειρησιακών Λειτουρ-
γιών με Ποσοτικές Μεθόδους (Sustainable Operations 
Management) εξειδικεύεται στις ακόλουθες γνωστικές 
περιοχές: Σχεδιασμός και Οργάνωση Παραγωγής, Έλεγ-
χος Ποιότητας και Συντήρηση Προϊόντων και Παραγω-
γικών Διαδικασιών, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, 
Οργάνωση και Διοίκηση Έργων. Λαμβάνεται υπόψη η βι-
ωσιμότητα (οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική) 
των παραπάνω λειτουργιών με έμφαση στην αξιοποίηση 
ποσοτικών μεθόδων, κυρίως Μαθηματικού Προγραμ-
ματισμού, Στατιστικής και Στοχαστικής Επιχειρησιακής 
Έρευνας, Προσομοίωσης και Δυναμικής Συστημάτων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία 
για κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα 
«ΑΠΕΛΛΑ» στη δίμηνη αποκλειστική προθεσμία, την 
έναρξη και τη λήξη της οποίας θα ορίσει ο υπεύθυνος 
του ιδρύματος ύστερα από τη δημοσίευση της σχετικής 
προκήρυξης στην ΕτΚ και την ανάρτησή της στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα και η οποία θα αναφέρεται στο έγγρα-
φο της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι καλούνται να καταχωρίσουν 
στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» τα παρακάτω 
δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.
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2. Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας ή υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 ότι δεσμεύονται ότι θα έχουν 
εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της 
πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 
τους.

Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξω-
τερικού θα πρέπει να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις, καθώς και 
από την απόφαση ισοτιμίας ή αντίγραφο της αίτησης 
για αναγνώριση της ισοτιμίας, η οποία θα πρέπει να έχει 
κατατεθεί πριν τη λήψη της σχετικής απόφασης εκλογής.

4. Βιογραφικό σημείωμα.
5. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
6. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δη-

μοσιεύματα.
Τα ανωτέρω των περιπτώσεων 4, 5, 6 υποβάλλονται 

και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος 
Μηχανολόγων Μηχανικών, στη διάθεση όλων των μελών 
του Εκλεκτορικού Σώματος και της Τριμελούς Εισηγητι-
κής Επιτροπής του άρθρου 19 του ν. 4009/2011 όπως 
ισχύει. Επιπλέον απαιτούνται:

• Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 
(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων, προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τους υποψήφιους που θα 

εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυ-
τανικής πράξης διορισμού τους.

• Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο θα αναζητηθεί 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού. Προκειμένου 
για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του 
κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης 
και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄, τα οποία θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού.

Οι πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
τάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη θέση, υποχρε-
ούται να καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος τα 
πρωτότυπα έγγραφα - δικαιολογητικά του φακέλου του.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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*03007811307180008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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