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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2277
21 Οκτωβρίου 2015

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 65/24732
Ορισμός των Αναπληρωτών Πρυτάνεως, καθορισμού
της σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως και ανά−
θεσης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές
Πρυτάνεως.
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντος υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.δ/τος 4425/1964 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 216)
«Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν Πάτραις», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 13, 17, του
Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας
των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευ−
τικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/τ.Α΄/6−9−2011), όπως τροποποι−
ήθηκε με το άρθρο 73 παρ. 6 του Ν. 4316/2014 (Α΄ 270).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (Α΄ 112)
«Ενίσχυση της Διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρ−
τηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητι−
κών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό−
γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, καθώς και την
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα με αριθμ. ΥΠΟΙΚ.
Δ6.1127865/ΕΞ2010/30−9−2010 απόφαση».
4. Την υπ’ αριθμ. Φ.120.61/12/11495/Β2/28−1−2013 υπουργι−
κή απόφαση (Φ.Ε.Κ. 37/τ. ΥΟΔΔ/1−2−2013) περί «Συγκρό−
τησης του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών»
σύμφωνα με το Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Την υπ’ αριθμ. 3238/2015 απόφαση του Συμβουλίου
της Επικρατείας (Γ΄ Τμήματος), με την οποία ακυρώ−
θηκαν η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9985/11−7−2014 απόφαση του
Συμβουλίου Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Πατρών, με
την οποία διορίσθηκε Πρύτανης του ως άνω Πανεπι−
στημίου η Βενετσάνα Κυριαζοπούλου (Φ.Ε.Κ. τ. ΥΟΔΔ
444/24−7−2014) και η υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.120.61/34/132261/
Β2/21−8−2014 πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων περί διαπιστώσεως του διορισμού της ανω−
τέρω και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Πανεπιστήμιο
Πατρών για να ενεργήσει τα νόμιμα.
6. Την υπ’ αριθμ. 54/22377/29−9−2015 (Φ.Ε.Κ. 703/
30−9−2015, τ. ΥΟΔΔ) απόφαση του Συμβουλίου Ιδρύματος
του Πανεπιστημίου Πατρών, σχετικά με το διορισμό
της Καθηγήτριας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής

Επιστημών Υγείας Βενετσάνας Κυριαζοπούλου του
Ελευθερίου στη θέση της Πρυτάνεως του Πανεπιστη−
μίου Πατρών με θητεία έως 31−8−2018 και τη διόρθωση
σφάλματος στο ορθό «με πλήρη θητεία» (Φ.Ε.Κ. 728/
14−10−2015 τ. ΥΟΔΔ).
7. Την υπ’ αριθμ. 163730/Ζ1/15−10−2015 διαπιστωτική
πράξη (ΑΔΑ: ΩΕ3Μ465ΦΘ3−Η4Ο) της Αναπληρώτριας
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με
την οποία διαπιστώνεται ο διορισμός της Βενετσάνας
Κυριαζοπούλου του Ελευθερίου, Καθηγήτριας του Τμή−
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας στη θέση
της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών με πλήρη
θητεία από της δημοσιεύσεως της σχετικής απόφασης
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Πατρών στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
8. Την με αριθμ. 704/24344/15−10−2015 (ΑΔΑ: 9011469Β7Θ−
Π4Ξ) πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών
περί ορισμού των Αναπληρωτών Πρυτάνεως και καθο−
ρισμού της σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνεως.
9. Την με αριθμ. 705/24345/15−10−2015 (ΑΔΑ:
6ΛΤΨ469Β7Θ−Ο12) πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπι−
στημίου Πατρών περί ανάθεσης άσκησης αρμοδιοτήτων
στους Αναπληρωτές Πρυτάνεως.
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση της Πρυτάνεως
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου.
11. Την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο του Πανε−
πιστημίου Πατρών στην υπ’ αριθμ. 33/19−10−2015 συνε−
δρίασή του, αποφασίζει:
1. Την έγκριση της με αριθμ. 704/24344/15−10−2015 πρά−
ξης της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμ−
φωνα με την οποία ορίζει:
α) Τον Νικόλαο Καραμάνο, Καθηγητή του Τμήματος
Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστη−
μίου Πατρών, ως Αναπληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών
και Διεθνών Θεμάτων.
β) Τον Χρήστο Μπούρα, Καθηγητή του Τμήματος
Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτή
Πρυτάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέ−
λεσης Έργων.
γ) Τον Δημοσθένη Πολύζο, Καθηγητή του Τμήματος
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυ−
τεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Ανα−
πληρωτή Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης.
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δ) Τον Γεώργιο Αγγελόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πα−
νεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτή Πρυτάνεως Φοι−
τητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέργειας, Αειφορίας.
ε) Τον Χρήστο Παναγιωτακόπουλο, Αναπληρωτή Κα−
θηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ−
παίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως Αναπληρωτή
Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
Σε περίπτωση που η Πρύτανις ελλείπει, απουσιάζει
ή κωλύεται αναπληρώνεται κατά σειρά από τον Ανα−
πληρωτή Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμά−
των, τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Οικονομικών, Προ−
γραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων, τον Αναπληρωτή
Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, τον Αναπληρωτή
Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και Ενέρ−
γειας, Αειφορίας και τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Τε−
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών.
2. Την έγκριση της με αριθμ. 705/24345/15−10−2015 πρά−
ξης της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών, περί
ανάθεσης άσκησης των αρμοδιοτήτων στους ορισθέ−
ντες Αναπληρωτές Πρυτάνεως με την αριθμ. 704/24344/
15−10−2015 Πρυτανική πράξη, επιφυλασσομένων των δια−
τάξεων της υπ’ αριθμ. 2581/1−4−1993 Πρυτανικής πράξης
(Φ.Ε.Κ. 530/15−7−1993 τ.Β΄), ως ακολούθως:
Α. Στον Καθηγητή Νικόλαο Καραμάνο, Αναπληρωτή
Πρυτάνεως Ακαδημαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, την ευ−
θύνη και εποπτεία της διαχείρισης θεμάτων των Τμημά−
των Διδακτικού και Εκπαιδευτικού εν γένει προσωπικού
και Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών
Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Έρευνας,
της Διεύθυνσης Διεθνών, Δημοσίων Σχέσεων και Δημο−
σιευμάτων, της Βιβλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρη−
σης και των Βιβλιοθηκών των Τμημάτων του Ιδρύματος,
των ακαδημαϊκών μονάδων και του Διδασκαλείου Ξένων
Γλωσσών, του αυτοτελούς Γραφείου Πρωτοκόλλου −
Διεκπεραίωσης και Αρχείου, του Κέντρου Επαγγελμα−
τικής Κατάρτισης, καθώς και της Μονάδας Διασφάλισης
Ποιότητας (MO.ΔΙ.Π), και ειδικότερα:
1. Την υπογραφή εγγράφων, που αφορούν σε θέματα
των Καθηγητών και των Λεκτόρων του Ιδρύματος, κα−
θώς και πράξεων υπηρεσιακών τους μεταβολών.
2. Την υπογραφή εγγράφων, που αφορούν σε θέματα
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και
σε θέματα προγραμμάτων σπουδών δια βίου μάθησης.
3. Την υπογραφή εγγράφων και συμβάσεων, που ανα−
φέρονται στην πρόσληψη διδασκόντων με σύμβαση,
μετά από πρόταση των αρμοδίων συλλογικών οργάνων.
4. Την υπογραφή εγγράφων καθώς και συμβάσεων
που αναφέρονται στην άσκηση επικουρικού διδακτικού
έργου από μεταπτυχιακούς φοιτητές.
5. Την υπογραφή εγγράφων, που σχετίζονται με θέ−
ματα εγγραφών και μετεγγραφών φοιτητών και κατα−
τάξεων πτυχιούχων.
6. Την υπογραφή εγγράφων, που αφορούν στο Τμήμα
Εκτυπώσεων − Τυπογραφείου.
7. Την υπογραφή εγγράφων, που αφορούν σε θέματα
ανταλλαγής φοιτητών, στα πλαίσια προγραμμάτων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλων Διεθνών, ή Περιφερειακών
Οργανισμών, ή στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών καθώς
και τις αντίστοιχες συμφωνίες.
8. Την υπογραφή εγγράφων που αναφέρονται εν γένει
στην αξιολόγηση του Ιδρύματος, του διδακτικού έρ−

γου των Τμημάτων, των Τομέων, των Υπηρεσιών και
των μελών του Διδακτικού και Εκπαιδευτικού εν γένει
Προσωπικού.
9. Την υπογραφή εγγράφων, που αναφέρονται στον
προγραμματισμό εκπαιδευτικών Ελεύθερων Δράσεων
του Πανεπιστημίου.
10. Την υπογραφή εγγράφων, μνημονίων συνεργασίας
και συμφωνιών που αναφέρονται εν γένει στις δημόσι−
ες και διεθνείς σχέσεις του Πανεπιστημίου, επιφυλασ−
σομένων αυτών, που αναφέρονται στην παρακάτω Γ1
περίπτωση.
11. Την υπογραφή εγγράφων, αιτήσεων, προτάσεων
για θέματα που αφορούν στη Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία
Πληροφόρησης και στις Βιβλιοθήκες των Τμημάτων του
Ιδρύματος, επιφυλασσομένων αυτών, που αναφέρονται
στην παρακάτω Γ2 περίπτωση.
12. Την υπογραφή εγγράφων, που αναφέρονται στο
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, αιτήσεων, προ−
τάσεων συμμετοχής σε προκηρυχθησόμενους διαγω−
νισμούς, για την ανάληψη προγραμμάτων συνεχιζόμε−
νης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και
επιμόρφωσης, καθώς και των σχετικών συμφωνητικών
επιφυλασσομένων αυτών, που αναφέρονται στην Γ2
περίπτωση.
Β. Στον Καθηγητή Χρήστο Μπούρα, Αναπληρωτή Πρυ−
τάνεως Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης
Έργων την ευθύνη και την εποπτεία διαχείρισης των
θεμάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, της
Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρησης Έργων πλην του
Τμήματος Συντήρησης Ελεύθερων Χώρων, καθώς και
της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Μελετών πλην
των θεμάτων ενεργειακής αναβάθμισης και αειφόρου
ανάπτυξης και ειδικότερα:
1. Την υπογραφή εγγράφων, που αφορούν στην κα−
τάρτιση, εκτέλεση και έλεγχο του τακτικού προϋπο−
λογισμού, δημοσίων επενδύσεων, του ισολογισμού και
απολογισμού, προγραμματισμού, καθώς και πράξεων
έγκρισης δαπανών εντός του πλαισίου των πιστώσεων,
που αναγράφονται στους παραπάνω προϋπολογισμούς.
2. Την υπογραφή διακηρύξεων δημοσίων μειοδοτικών
διαγωνισμών, για την ανάδειξη αναδόχων προμηθειών
και για την ανάδειξη αναδόχων εκτέλεσης τεχνικών
έργων με την επιφύλαξη της περίπτωσης Β5.
3. Την υπογραφή συμβάσεων περί εκτέλεσης προμη−
θειών και την υπογραφή συμβάσεων περί εκτέλεσης
τεχνικών έργων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης Β6.
4. Την υπογραφή πράξεων συγκρότησης επιτροπών
διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών, για την ανάδει−
ξη αναδόχων εκτέλεσης προμηθειών και την ανάδειξη
αναδόχων τεχνικών έργων, καθώς και πράξεων συγκρό−
τησης επιτροπών παραλαβής των προμηθειών και των
τεχνικών έργων, πλην τεχνικών έργων που αφορούν στα
αντικείμενα διαχείρισης της Παραγράφου Ε.
5. Την υπογραφή, με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Τε−
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, διακηρύξεων
δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών, για την ανάδειξη
αναδόχων εκτέλεσης τεχνικών έργων που αφορούν στα
αντικείμενα διαχείρισης της Παραγράφου Ε.
6. Την υπογραφή, με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως Τε−
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, συμβάσεων
περί εκτέλεσης τεχνικών έργων που αφορούν στα αντι−
κείμενα διαχείρισης της Παραγράφου Ε.
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7. Την υπογραφή επιταγών ανεξαρτήτως ποσού, με τον
Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
8. Την υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης
δαπάνης.
9. Την υπογραφή μισθοδοτικών καταστάσεων του
πάσης φύσεως προσωπικού του Ιδρύματος, υπό την
ιδιότητα του διατάκτη των δαπανών μισθοδοσίας.
Γ. Στον Καθηγητή Δημοσθένη Πολύζο, Αναπληρωτή
Πρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης, την ευθύνη και
εποπτεία της διαχείρισης θεμάτων του Ειδικού Λογα−
ριασμού Κονδυλίων Έρευνας και ειδικότερα:
1. Την υπογραφή εγγράφων, που αναφέρονται στην εν
γένει ερευνητική δραστηριότητα του Ιδρύματος, καθώς
και εγγράφων, που αφορούν στην ερευνητική συνεργα−
σία με ελληνικά ή αλλοδαπά Α.Ε.Ι. και την υπογραφή
των απαιτούμενων συμβάσεων.
2. Την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων, αιτή−
σεων, προτάσεων για την ανάληψη από το Πανεπιστήμιο
ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών έργων,
στο πλαίσιο προκηρυσσομένων προγραμμάτων, συμ−
μετοχής του Πανεπιστημίου σε προκηρυχθησόμενους
διαγωνισμούς, για την ανάληψη ερευνητικών έργων, την
υπογραφή των σχετικών ΤΔΕ/ΤΔΥ, καθώς και συμβάσε−
ων, συμβολαίων πληρεξούσιων ή οποιωνδήποτε άλλων
απαιτούμενων εγγράφων.
3. Την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου ή αίτησης
ή πρότασης ή ΤΔΕ/ΤΔΥ, που αναφέρεται στο Γραφείο
Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και την από
αυτό διεκδίκηση σχετικών προγραμμάτων.
Δ. Στον Καθηγητή Γεώργιο Αγγελόπουλο, Αναπλη−
ρωτή Πρυτάνεως Φοιτητικής Μέριμνας, Υποδομών και
Ενέργειας, Αειφορίας την ευθύνη και την εποπτεία δι−
αχείρισης των θεμάτων της αυτοτελούς Διεύθυνσης
Φοιτητικής Μέριμνας, του Τμήματος Συντήρησης Ελεύ−
θερων Χώρων της Διεύθυνσης Εκτέλεσης και Συντήρη−
σης Έργων, του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου,
του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, του Ραδιοφωνικού
Σταθμού, των Μουσείων, καθώς και των θεμάτων ενερ−
γειακής αναβάθμισης και αειφόρου ανάπτυξης της Διεύ−
θυνσης Προγραμματισμού και Μελετών και ειδικότερα:
1. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που ανα−
φέρονται σε θέματα φοιτητικής μέριμνας και παροχών
φοιτητών.
2. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που ανα−
φέρονται σε θέματα σίτισης, στέγασης και μετακίνησης
των φοιτητών.
3. Την υπογραφή, με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων,
συμβάσεων που αναφέρονται σε θέματα σίτισης, στέ−
γασης και μετακίνησης των φοιτητών.
4. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που ανα−
φέρονται σε θέματα σχετικά με την υγιεινή και ασφά−
λεια.
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5. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων,
προτάσεων που αναφέρονται σε θέματα προγραμμα−
τισμού, μελετών και δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και
ενεργειακής αναβάθμισης του Ιδρύματος.
6. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που ανα−
φέρονται σε θέματα του Συνεδριακού και Πολιτιστικού
Κέντρου, του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, του Ρα−
διοφωνικού Σταθμού και των Μουσείων του Ιδρύματος.
7. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων που ανα−
φέρονται σε θέματα διασύνδεσης του Πανεπιστημίου
με τη βιομηχανία.
Ε. Στον Αναπληρωτή Καθηγητή Χρήστο Παναγιωτα−
κόπουλο, Αναπληρωτή Πρυτάνεως Τεχνολογιών Πληρο−
φορίας και Επικοινωνιών, την ευθύνη και την εποπτεία
διαχείρισης των θεμάτων της Διεύθυνσης Δικτύων και
Μηχανοργάνωσης, καθώς και θεμάτων του Ψηφιακού
Άλματος και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας
και Πολυμέσων του Ιδρύματος και ειδικότερα:
1. Την υπογραφή, με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων,
διακηρύξεων δημοσίων μειοδοτικών διαγωνισμών, για
την ανάδειξη αναλόγων εκτέλεσης τεχνικών έργων που
αφορούν στα αντικείμενα διαχείρισης της Παραγράφου
Ε.
2. Την υπογραφή, με τον Αναπληρωτή Πρυτάνεως
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Εκτέλεσης Έργων,
συμβάσεων περί εκτέλεσης τεχνικών έργων που αφο−
ρούν στα αντικείμενα διαχείρισης της Παραγράφου Ε.
3. Την υπογραφή πράξεων συγκρότησης επιτροπών
διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών, για την ανάδειξη
αναδόχων εκτέλεσης τεχνικών έργων, καθώς και πρά−
ξεων συγκρότησης επιτροπών παραλαβής των έργων,
που αφορούν στα αντικείμενα διαχείρισης της Παρα−
γράφου Ε.
4. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων,
προτάσεων που αφορούν σε θέματα μηχανοργάνωσης
και δικτύων των Γραμματειών και των Υπηρεσιών του
Ιδρύματος.
5. Την υπογραφή οποιωνδήποτε εγγράφων, αιτήσεων,
προτάσεων που αφορούν σε θέματα του Ψηφιακού Άλ−
ματος και του Κέντρου Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και
Πολυμέσων του Ιδρύματος.
ΣΤ. Σε περίπτωση που οι Αναπληρωτές Πρυτάνεως
κωλύονται, απουσιάζουν ή ελλείπουν για οποιοδήποτε
λόγο, τις παραπάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες ασκεί
η Πρύτανις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 19 Οκτωβρίου 2015
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ.α.α.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΩΓΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022772110150004*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

