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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
15 Ιουλίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 143/2016
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος – Ινστιτούτο Πληροφορικής και Επικοινωνιών με τίτλο «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και
Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης»
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του
Ν. 4009/2011 «Για τη δομή, λειτουργία διασφάλιση της
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 159 Α΄), οι οποίες
αναφέρονται στις αρμοδιότητες του Πρύτανη.
2. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄), «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ. Α' ), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α') και της παρ. 5 του
άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α').
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ. Α'), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ' του Ν. 4025/2011
(ΦΕΚ 228 τ. Α'), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α'), του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013
(ΦΕΚ 24 τ. Α') και του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 τ. Α΄) «Οργάνωση της νομικής μορφής των θρησκευτικών κοινοτήτων και των ενώσεών τους στην Ελλάδα
και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας
Θρησκευμάτων και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ. Α΄) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων − Παράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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6. Την υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/2007 (Β´ 1466) υπουργική απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων».
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/ τ. Α΄).
8. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2013 (ΦΕΚ 124 τ. Α΄) «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση − συγκρότηση − ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.
10. Το από 2-6-2016 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας
των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Ερευνητικών Κέντρων.
11. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία
8/18-5-2016).
12. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 19/2-6-2016) και του Δ.Σ. του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος (συνεδρία 575/26-5-2016).
13. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1040/17-3-2014, έγγραφo της
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης και του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα
με την αριθμ. πρωτ. ΔΠΘ/ΔΟΔ/22906/3151/21-06-2016
(ΔΠΘ/ΔΑΘ/22907/2008/21-06-2016) βεβαίωση του Αν.
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης,
αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 τη
λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, με τίτλο «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική
Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
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Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή – Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης», σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄/16-8-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο – σκοπός
Το Π.Μ.Σ. έχει ως αντικείμενο την μεταπτυχιακή εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων σε θέματα που σχετίζονται αφενός μεν
με την Ειδική Αγωγή και την Παιδαγωγική της ένταξης
- όπως ορίζονται από την επιστημονική κοινότητα και
την κείμενη εθνική νομοθεσία - και αφετέρου με τις Τεχνολογικές Εφαρμογές των Επιστημών της Τεχνολογίας
και της Πληροφορίας που διευκολύνουν την ένταξη και
την εκπαίδευση των παραπάνω πληθυσμών.
Στο πλαίσιο αυτό, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην παροχή
μεταπτυχιακών σπουδών υψηλού επιπέδου και κατά
συνέπεια στην παροχή των κατάλληλων εκείνων θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους
μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα αφενός μεν να
ακολουθήσουν επιστημονική σταδιοδρομία στο χώρο
της Ειδικής Αγωγής και των Νέων Τεχνολογιών, αφετέρου
δε να ασχοληθούν επαγγελματικά με το χώρο της Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης, ανταποκρινόμενοι στις ολοένα
αυξανόμενες ανάγκες της Δημόσιας, Ιδιωτικής, αλλά και
άτυπης Εκπαίδευσης, καθώς και των Φορέων Παροχής
Κοινωνικής Φροντίδας, για πλήρως καταρτισμένο και
εξειδικευμένο προσωπικό.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.M.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(M.Δ.E.) στην «Εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε. και Ειδική Αγωγή –
Ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής,
καθώς επίσης και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
1. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτείται η συγκέντρωση 120 πιστωτικών μονάδων ECTS (ΠΜ−ECTS) και η φοίτηση και η
επιτυχής ολοκλήρωση των συναφών υποχρεώσεων των
φοιτητών κατά τη διάρκεια διετούς φοίτησης /τεσσάρων
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διδακτικών εξαμήνων (30 πιστωτικές μονάδες/ECTS ανά
εξάμηνο). Εντός των υποχρεώσεων συμπεριλαμβάνεται
η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και
πρακτική άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20 πιστωτικών μονάδων/ECTS. Για τον ορισμό
των πιστωτικών μονάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3374/2005.
2. Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή.
3. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει στα τρία
πρώτα εξάμηνα τρία υποχρεωτικά μαθήματα (ΥΜ), τα
οποία αντιστοιχούν σε 20 ECTS συνολικά και δύο μαθήματα επιλογής (10 ECTS) από τέσσερα προσφερόμενα
μαθήματα που οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν από
συγκεκριμένο κατάλογο για κάθε εξάμηνο. Στο τέταρτο
εξάμηνο πραγματοποιείται υποχρεωτική μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία (30 ECTS).
Η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα, η διάκρισή
τους σε υποχρεωτικά και επιλογής και η αντιστοίχισή
τους σε ΠΜ ECTS έχουν ως εξής:
ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
1ο εξάμηνο
ΜΟΝΑΔΕΣ
Α. Δύο υποχρεωτικά μαθήματα που
επιλέγονται και τα δύο
1. Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή
(7,5 ECTS)
2. ΤΠΕ και Ειδική Αγωγή
(7,5 ECTS)
Πρακτική Άσκηση I
(5 ECTS)
Β. Τέσσερα Μαθήματα επιλογής από τα
οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο
Ηγεσία και Αξιολόγηση του
εκπαιδευτικού έργου στην Ειδική Αγωγή
2. Θεωρίες μάθησης
3. Γλώσσα και Γλωσσική ανάπτυξη
Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας I4.
Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ
2ο εξάμηνο
1.

(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
30 ECTS

Α. Δύο υποχρεωτικά μαθήματα που
επιλέγονται και τα δύο
1. Μαθησιακές Δυσκολίες
Αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών
2. (έντυπα και ηλεκτρονικά εργαλεία
αξιολόγησης)
Πρακτική Άσκηση IΙ

(7,5 ECTS)
(7,5 ECTS)
(5 ECTS)

Β. Τέσσερα Μαθήματα επιλογής από τα
οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο
Θεσμικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής - Δομές
Ειδικής Αγωγής
2. Γνωστικές και Μεταγνωστικές δεξιότητες
Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας II
3.
και Στατιστική-Πρόγραμμα SPSS
4. Παθολογία του λόγου
ΣΥΝΟΛΟ
1.

(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
30 ECTS
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Άρθρο 8
Προσωπικό

3ο εξάμηνο
Α. Δύο υποχρεωτικά μαθήματα που
επιλέγονται και τα δύο
1. Παιδαγωγική της ένταξης
Προγράμματα παρέμβασης στην Ειδική
2.
Αγωγή
Πρακτική Άσκηση IΙΙ

(5 ECTS)
(5 ECTS)
(10 ECTS)

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ των συνεργαζόμενων Τμημάτων και Φορέων ή και άλλων Τμημάτων
των συνεργαζόμενων ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148 τ. Α΄).

Β. Τέσσερα Μαθήματα επιλογής από τα
οποία επιλέγονται υποχρεωτικά τα δύο
1.
2.
3.
4.

Αυτισμός
Νοητική Αναπηρία
Προβλήματα συμπεριφοράς- ΔΕΠΥ
Χαρισματικοί μαθητές
ΣΥΝΟΛΟ
4ο εξάμηνο
Υποχρεωτική Μεταπτυχιακή διατριβή
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
(5 ECTS)
30 ECTS
(30 ECTS)
120 ECTS

4. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει πρακτική
άσκηση σε δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 20
πιστωτικών μονάδων ECTS. Η πρακτική άσκηση θα
υλοποιηθεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και
εκπαίδευσης ή/και σχολικές μονάδες γενικής αγωγής
όπου φοιτούν μαθητές με αναπηρίες ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η πρακτική άσκηση θα είναι βεβαιωμένη από τον επόπτη καθηγητή και τον υπεύθυνο της
σχολικής μονάδας και θα συνοδεύεται από ημερολόγιο/
παρουσιολόγιο. Η πρακτική άσκηση θα περιλαμβάνει
παρατήρηση, σχεδιασμό μαθημάτων ή εκπαιδευτικών
παρεμβάσεων, συμμετοχή στη διδασκαλία και απαραιτήτως εποπτευόμενη αυτόνομη διδασκαλία ή εκπαιδευτική παρέμβαση όπως αυτή ορίζεται από την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία. Δεν θα γίνονται δεκτές: πρακτικές
ασκήσεις εξ αποστάσεως, μελέτες περίπτωσης, ιδιωτικές
εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η προϋπηρεσία δεν θεωρείται πρακτική άσκηση.
5. Όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται ενισχύονται με τη διδασκαλία και χρήση των Νέων Τεχνολογιών.
6. Στα πλαίσια όλων των μαθημάτων θα διεξάγονται
εξειδικευμένα σεμινάρια ή και εργαστήρια.
7. Στον Οδηγό Σπουδών θα παρουσιάζονται αναλυτικά οι ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος, ο φόρτος
εργασίας και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, οι συντονιστές των μαθημάτων και οι διδάσκοντες.
8. Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί
να γίνεται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων ύστερα
από πρόταση της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄
ανώτατο όριο σε εξήντα (60) ανά έτος.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Οι ανάγκες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτονται
από την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή
του Δ.Π.Θ. και του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει έως το ακαδημαϊκό έτος
2023 - 2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.
11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 152.100 €, αναλύεται δε σε κατηγορίες δαπανών
ως εξής:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

1.

Αμοιβές-αποζημιώσεις

117.400

2.

Μετακινήσεις

15.000

3.

Υποτροφίες

11.700

4.

Αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες

5.000

5.

Εξοπλισμός

3.000

Σύνολο εξόδων

152.100

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές
κ.λπ.
Άρθρο 12
Τελικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 5 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2197/15.07.2016

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 Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται 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 υποβάλλεται 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.
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 διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα 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. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις 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.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
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

*02021971507160004*

