
 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ  

 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αριθμ. 1819034949/12-6-2019 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμί-

δα του αναπληρωτή καθηγητή της Ιατρικής Σχο-

λής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική».  

Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης της 
Ιατρικής Σχολής (συν. 23-5-2019), λαμβάνοντας υπόψη την 
από 11-4-2019 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:

1) το άρθ. 15 παρ.15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και άρθ. 84 παρ. 
10 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),

2) το άρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με το 
άρθ. 70 του ν. 4386/2016, το αρθ. 4 του ν. 4405/2016, 
το αρθ. 30 του 4452/17 και το άρθ. 9 του ν. 4521/2018,

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),

4) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017),

5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α’) και
7) το υπ’ αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγρα-

φο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Ιατρική Σχολή Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρι-

κής και Νευρολογίας (Γ.Σ. 18-4-19) 
- Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή 

καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ψυχιατρική».
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-

ψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr): α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημε-
ρομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσί-

ευσης της προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο και β) όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά. Ως τέτοια 
νοούνται υποχρεωτικά:

1 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-
αβατηρίου.

2 Βιογραφικό σημείωμα.
3 Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δη-
μοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)προσόντα εκλογής.

Επιπλέον: 
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται 
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους -μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

β) Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο-
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

· Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

· Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ 
θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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· Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 5 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

 

    Αριθμ. 1819033362/30-5-2019 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμί-

δα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυ-

σικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Πειραματική Φυσική 

Στερεάς Κατάστασης».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Φυσικής (συν. 15-4-2019), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 14-3-2019 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και αρθ. 84 παρ. 
10 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),

2) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με 
το αρθ. 70 του ν. 4386/2016 και το αρθ. τέταρτο του  
ν. 4405/2016, το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 και το αρθ. 9 
του ν. 4521/2018,

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),

4) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
225/τ.Β’/31-1-2017),

5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α’),
7) το υπ’ αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγρα-

φο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής: 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(συν. 20-3-2019)
- Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Πειραματική Φυσική Στερεάς Κατάστασης».

Συνοπτική περιγραφή:
Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει δομικές, φα-

σματοσκοπικές, ηλεκτρικές, οπτικές, μηχανικές κ.λπ. 
ιδιότητες της συμπυκνωμένης ύλης, με χρήση ποικίλων 
πειραματικών τεχνικών σε διατάξεις εργαστηρίου και 
εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
στον Ημερήσιο Τύπο και

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δη-
μοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)προσόντα εκλογής.

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται 
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

β) Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο-
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.
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• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 23 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

 

    Αριθμ. 1819033367/30-5-2019 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή στη βαθμί-

δα του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Φυ-

σικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνι-

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

με γνωστικό αντικείμενο «Φυσική Ωκεανογρα-

φία».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Φυσικής (συν. 15-4-2019), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 20-3-2019 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και αρθ. 84 παρ. 
10 του ν. 4485/2017 (114 Α΄).

2) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με 
το αρθ. 70 του ν. 4386/2016 και το αρθ. τέταρτο του  
ν. 4405/2016, το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 και το αρθ. 9 
του ν. 4521/2018.

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄).

4) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 
225/τ.Β’/31-1-2017).

5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄).
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α’).
7) το υπ’ αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγρα-

φο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ
(συν. 1-4-2019)

- Μία (1) θέση αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό 
αντικείμενο «Φυσική Ωκεανογραφία».

Συνοπτική περιγραφή:
Το γνωστικό αντικείμενο περιλαμβάνει τη δυναμική 

και περιγραφική Φυσική Ωκεανογραφία, με χρήση πει-
ραματικών δεδομένων και αριθμητικών μοντέλων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
στον Ημερήσιο Τύπο και

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δη-
μοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)προσόντα εκλογής.

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου δεσμεύονται 
ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υπο-
χρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν 
την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το 
κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο 
κώλυμα διορισμού.

β) Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο-
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.
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• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης.

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 23 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

 

  Αριθμ. 1819031921/20-5-2019 
Προκήρυξη μίας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγω-

γής στην Προσχολική Ηλικία της Σχολής Επιστη-

μών της Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο 

«Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης».   

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του 
Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική 
Ηλικία (συν. 11-4-2019), λαμβάνοντας υπόψη την από 
10-4-2019 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και σύμφωνα με:

1) το αρθ. 15 παρ. 15 (ζ), 21 παρ. 2 (ιδ) και αρθ. 84 παρ. 
10 του ν. 4485/2017 (114 Α΄),

2) το αρθ. 19 ν. 4009/2011 (195 Α΄) όπως ισχύει με 
το αρθ. 70 του ν. 4386/2016 και το αρθ. τέταρτο του  
ν. 4405/2016, το αρθ. 30 του ν. 4452/2017 και το αρθ. 9 
του ν. 4521/2018,

3) την παρ. 2 του Κεφαλαίου Α΄ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (159 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69 Α΄),

4) τη Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

(ΦΕΚ 225/τ.Β’/31-1-2017),
5) το π.δ. 134/1999 (132 Α΄),
6) το π.δ. 85/2013 (124 Α’),
7) το υπ’ αριθμ. Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 έγγρα-

φο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των και προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση 
μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής: 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ-
ΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟ-

ΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Παιδαγωγική της Θεατρικής Έκφρασης».

Συνοπτική περιγραφή:
Το αντικείμενο της Παιδαγωγικής της Θεατρικής Έκ-

φρασης μελετάει τη θεωρία και την πράξη Εφαρμογών 
του Θεάτρου στην Εκπαίδευση, εστιάζοντας στα εκφρα-
στικά χαρακτηριστικά της σκηνικής του δημιουργίας. 
Αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες, καθώς 
και τις ανάλογες αναζητήσεις της θεωρίας και πρακτικής 
μορφών του Εφαρμοσμένου Θεάτρου που όπως το Κου-
κλοθέατρο πετυχαίνουν, με έμφαση στη σκηνική εικόνα, 
να επικοινωνούν με παιδιά προσχολικής και πρώτης σχο-
λικής ηλικίας, προωθώντας και ενοποιητικές, διαθεμα-
τικές ή και διεπιστημονικές εκπαιδευτικές εφαρμογές.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν ως υπο-
ψήφιοι και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο πληροφορι-
ακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυνση https://
apella.minedu.gov.gr):

α) αίτηση υποψηφιότητας μέσα σε αποκλειστική προ-
θεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγρά-
φου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
στον Ημερήσιο Τύπο και

β) όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.
Ως τέτοια νοούνται υποχρεωτικά:
1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
2. Βιογραφικό σημείωμα.
3. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

4. Διδακτορική διατριβή και άλλες επιστημονικές δη-
μοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.

Οι υποψήφιοι οφείλουν επίσης να καταχωρίζουν στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ και όλα τα απαραί-
τητα για την κρίση πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία 
πιστοποιούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄)προσόντα εκλογής.

Επιπλέον:
α) Οι άρρενες υποψήφιοι οφείλουν να καταχωρίσουν 

υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 όπου 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 Ένω-
σης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

β) Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο 
ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απο-
λυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

• Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.
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• Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου 
Α΄ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορι-
σμού.

• Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, υπο-
βάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία που 
θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο 
ηλεκτρονικά σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία. Η 
μη υποβολή της κατά τα ανωτέρω αίτησης εντός της 
ταχθείσης από την προκήρυξη προθεσμίας συνιστά λόγο 
απαραδέκτου της αίτησης

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

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Aθήνα, 6 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  

 

   Αριθμ. 2232/21568 
Προκήρυξη κενής θέσης καθηγητή του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών στη βαθμί-
δα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία, του Το-
μέα Βασικών Ιατρικών Επιστημών Ι, με ιδιαίτερη 
επιστημονική δραστηριότητα στο γνωστικό αντι-
κείμενο «Βιολογία». 

 Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από 
εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής (συν. 
725/21.1.2019) και έχοντας υπόψη:

1)Τα άρθρα 15 παρ. 15 περίπτωση ζ’, 21 παρ. 2 περί-
πτωση ιδ’ και 84 παρ. 9 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 

2) Το άρθρο 41 παρ. 1β και 2 του ν. 4521/2018 (Α΄38),
3) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17), σε συνδυασμό 

με το άρθρο 76 παρ. 8 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114),
4) Το άρθρο τέταρτο του ν. 4405/2016 (Α΄129),
5) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει,
6) Η απόφαση Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) 

του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΠΕΛΛΑ),

7) Το άρθρο 6 περ. Γ’ (μετονομάσθηκε σε περ. Α’ με το 
άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994) του ν. 2083/1992 
(Α΄159), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρ-
θρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄69) και τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195),

8) Το άρθρο 19 του ν.  4009/2011 (Α΄195) όπως 
ισχύει, μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄38),

9) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α΄83),

10) Το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
11) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφαση 

της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών,

12) Την αριθμ. 725/21.1.2019 συνεδρίαση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και

13) Την από 17.1.2019 συνεδρίαση του Τομέα Βασικών 
Ιατρικών Επιστημών Ι του Τμήματος Ιατρικής, προκηρύσ-
σει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) κενής 
θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή 
με θητεία, ως εξής:

Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Τομέας Βα-
σικών Ιατρικών Επιστημών Ι.

Μία (1) κενή θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκου-
ρου Καθηγητή με θητεία, με ιδιαίτερη επιστημονική δρα-
στηριότητα στο γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία».

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://
apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγγράφου της 
ανακοίνωσης της δημοσίευσης της Προκήρυξης αυτής 
στον Ημερήσια Τύπο από το Πανεπιστήμιο Πατρών, μαζί 
με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρο-
νικά:

1. Αντίγραφo των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Άν 
οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού 
θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις 
ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για 
αναγνώριση της ισοτιμίας.

2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτό-

τυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημο-

σιεύματα.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου και
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία 

οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πρά-
ξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των 
στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κρά-
τους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν 
προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολο-
γητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελλη-
νικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου 
Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέ-
δου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
ελληνικής γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και 
των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητι-
κών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρε-
ωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή 
γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε 
ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων 
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προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοι-
χης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι 
οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση 
της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

Το αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης 
και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου 
Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία 

που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο-
ρισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων (Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 5 Ιουλίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   
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*03012983107190008*

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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