
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 41/68 
   Ρυθμίσεις θεμάτων υπέρβασης της ανώτατης 

χρονικής διάρκειας φοίτησης, μερικής φοίτησης 

και διακοπής φοίτησης του Δημοκριτείου Πανε-

πιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 34, 38 και 56 του 

ν. 4777/2021«Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 
προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση 
του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 25).

2. Τις διατάξεις της παρ.  2 του άρθρου 13 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 114), οι οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες 
της Συγκλήτου.

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

4. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (Α΄ 195) καθώς και την παρ. 8 του άρθρου 
84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά-
των, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α’ 114).

6. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή Πρύ-
τανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων 
(4) ετών, από 1-9-2018 έως 31-8-2022.

7. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/4089/133/25-9-2018 
(υπ’ αρ. 89/1/20-9-2018 συν.) (Β’ 4507, Β’ 5645 διόρθω-
ση σφάλματος) απόφαση της Συγκλήτου με την οποία 
εγκρίθηκε η υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/4086/178/19-9-2018 
απόφαση Πρύτανη περί καθορισμού του τομέα ευθύνης 
και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Δ.Π.Θ. καθώς και η σειρά με την οποία 
αναπληρώνουν τον Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής 
απουσίας ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του 
και τις υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/59680/2603/12.07.2019 

(Β’ 5125) και ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/40719/1592/20.03.2020 (Β’ 1741) 
τροποποιήσεις αυτής.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 76-78 του ν. 4727/2020 
(Α’ 184) - Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινω-
νίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις.

9. Τις διατάξεις του άρθρου 5 και 9 του ν. 3469/2006 
«Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και 
λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

10. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί έως σήμερα ο Εσω-
τερικός Κανονισμός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ν. 4485/2017.

11. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΠΡ/26476/1955/28-12-2021 
πράξη Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της Συγκλήτου 
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης για το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022.

12. Την υπό στοιχεία ΔΠΘ/ΑνΑΥΦΜ/46606/935/
11-5-2022 (ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/48818/1955/11-5-2022) ανακοι-
νοποιημένη εισήγηση της Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας του Δ.Π.Θ., καθη-
γήτριας Ζωής Γαβριηλίδου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφάσισε:

Να καθορίσει τις διαδικασίες και τα θέματα που αφο-
ρούν την υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας 
φοίτησης, της μερικής φοίτησης και της διακοπής φοί-
τησης των προπτυχιακών φοιτητών του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 34 και 38 του ν. 4777/2021(Α’ 25), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Κατ’ εξαίρεση υπέρβαση ανώτατης χρονικής 
διάρκειας φοίτησης

1. Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να αιτηθεί την κατ’ 
εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας 
φοίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας, που ανάγονται 
στο πρόσωπο του ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου 
βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο 
ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

2. Η αίτηση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) που 
απευθύνεται στην Κοσμητεία της Σχολής κατατίθεται 
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από τον/την φοιτητή/τρια (ηλεκτρονικά/με εξουσιοδο-
τημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω 
ΚΕΠ), πριν από τη λήξη της ανώτατης χρονικής διάρ-
κειας φοίτησης, στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, 
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της 
αίτησης και ειδικότερα ύπαρξης θεμάτων υγείας που 
ανάγονται:

α) στο πρόσωπο του φοιτητή ή
β) στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίμα-

τος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής/τρια 
έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

Οι σοβαροί λόγοι υγείας θα πρέπει να αποδεικνύονται 
με έγγραφο δημόσιου νοσοκομείου ή αρμόδιας ειδικής 
επιτροπής δημόσιου νοσοκομείου.

3. Προς απόδειξη των επικαλούμενων λόγων υγείας 
η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατο πι-
στοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτω-
ση που οι λόγοι υγείας δεν αφορούν στο πρόσωπο του 
φοιτητή και από πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής 
ή Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο με υπο-
γραφή και σφραγίδα Διευθυντού είτε Κλινικής Ε.Σ.Υ. ή 
Εργαστηρίου ή Πανεπιστημιακού Τμήματος. Η αρμόδια 
Υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να ζητήσει συμπληρω-
ματικά κάθε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο για 
την εξέταση της αίτησης.

4. Η Γραμματεία διαβιβάζει τις αιτήσεις στην Κοσμη-
τεία της Σχολής, η οποία αποφασίζει για την έγκριση ή 
την απόρριψη της αίτησης, που υποβάλεται μέσω της 
Γραμματείας του Τμήματος καθώς και για τη χρονική δι-
άρκεια της επιπλέον φοίτησης. Περαιτέρω υπέρβαση της 
ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης μπορεί να εγκρι-
θεί εκ νέου με την περιγραφόμενη στις παρ. 2 και 3 του 
παρόντος άρθρου διαδικασία, εφόσον εξακολουθούν να 
συντρέχουν οι τασσόμενοι από τις σχετικές διατάξεις και 
την παρούσα απόφαση προϋποθέσεις.

Άρθρο 2
Μερική φοίτηση

1. Οι φοιτητές/τριες που αποδεδειγμένα εργάζονται 
τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα, οι φοιτη-
τές/τριες με αναπηρία, καθώς και οι φοιτητές/τριες που 
ανήκουν στην κατηγορία των αθλητών, που υπάγονται 
στις περιπτώσεις, όπως αυτές προβλέπονται και ρυθμί-
ζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, δύνανται, ύστε-
ρα από αίτησή τους που υποβάλλεται (ηλεκτρονικά/με 
εξουσιοτημένο πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, 
μέσω ΚΕΠ), στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, να 
εγγράφονται ως φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης ή να 
εντάσσονται σε καθεστώς μερικής φοίτησης. Η αίτηση 
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) μαζί με τα έγγραφα 
που αποδεικνύουν τις προϋποθέσεις οι οποίες συντρέ-
χουν για τη δυνατότητα μερικής φοίτησης υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά ή αυτοπροσώπως στις ως άνω Γραμματείες, 
το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου των δηλώσεων 
μαθημάτων εγγραφών του Τμήματος. Η Γραμματεία δι-
αβιβάζει τις αιτήσεις στην Κοσμητεία της Σχολής.

Ειδικότερα:
α) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των 

εργαζομένων και εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) 

ώρες την εβδομάδα οφείλουν να προσκομίσουν τη σχε-
τική σύμβαση εργασίας ή βεβαίωση εργοδότη πρόσφα-
τη καθώς και τα προβλεπόμενα για τους ασφαλισμένους 
στον ιδιωτικό τομέα, ένσημα.

β) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των 
φοιτητών με αναπηρία οφείλουν να προσκομίσουν βε-
βαίωση διαπίστωσης της αναπηρίας από Κέντρα Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) ή από επταμελή υγειονομική 
επιτροπή δημόσιου νοσοκομείου. Φοιτητές/τριες που 
έχουν εγγραφεί με την ειδική κατηγορία των φοιτητών με 
αναπηρία, δεν απαιτείται να προσκομίσουν επιπλέον των 
προσκομισθέντων για την εγγραφή τους δικαιολογητικά.

γ) Φοιτητές/τριες που ανήκουν στην κατηγορία των 
αθλητών, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή την Ολυμπιακή Επιτρο-
πή, ή από το Αθλητικό Σωματείο το οποίο είναι εγγεγραμ-
μένο στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 
(στην βεβαίωση θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός 
μητρώου της ΓΓΑ και ο αριθμός αθλητικής αναγνώρισης 
του σωματείου), κατά περίπτωση, στην οποία θα πιστο-
ποιείται ο λόγος για τον οποίο ζητείται η ένταξή του σε 
καθεστώς μερικής φοίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στις σχετικές διατάξεις.

δ) Η αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος δύναται να ζη-
τήσει συμπληρωματικά κάθε άλλο δικαιολογητικό κρίνει 
απαραίτητο για την εξέταση της αίτησης.

2. Οι βεβαιώσεις των περιπτώσεων α’ και γ’ θα πρέπει 
να κατατίθενται εκ νέου στη Γραμματεία του οικείου 
Τμήματος στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, ώστε 
να διαπιστώνεται αν εξακολουθούν να συντρέχουν οι 
λόγοι για την ένταξη σε καθεστώς μερικής φοίτησης.

3. Για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης εκδίδε-
ται, μετά από εισήγηση του οικείου Τμήματος με συνημ-
μένη σε αυτήν την υποβληθείσα αίτηση και τα προβλε-
πόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά τεκμηρίωσης, 
απόφαση της Κοσμητείας της οικείας Σχολής, η οποία 
κοινοποιείται στη Γραμματεία του ως άνω Τμήματος.

4. Για τους φοιτητές/τριες που εντάσσονται σε κα-
θεστώς μερικής φοίτησης, κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο 
λογίζεται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν δύναται 
να δηλώνουν και να εξετάζονται σε μεγαλύτερο αριθμό 
μαθημάτων από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου 
τα οποία προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών του 
Τμήματός του, εφαρμοζόμενης, και στην περίπτωση 
αυτή, της ανώτατης διάρκειας φοίτησης σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Φοιτητές/τριες που έχουν τεθεί σε καθεστώς μερι-
κής φοίτησης δύνανται με αίτησή τους στη Γραμματεία 
του οικείου Τμήματος χωρίς να απαιτούνται επιπλέον 
δικαιολογητικά, να επανέλθουν σε καθεστώς πλήρους 
φοίτησης οποτεδήποτε. Για την επάνοδο στο καθεστώς 
της πλήρους φοίτησης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη 
της οικείας Κοσμητείας, η οποία κοινοποιείται στο Τμήμα 
του αιτούντος.

6. Τα Τμήματα οφείλουν με αποφάσεις των Συνελεύσε-
ών τους που εγκρίνοτναι από τη Σύγκλητο να διαμορφώ-
νουν ιδιαίτερο πρόγραμμα σπουδών μερικής φοίτησης, 
όπου καθορίζονται με λεπτομέρεια τα μαθήματα που 
μπορεί να δηλώσει ο φοιτητής μερικής φοίτησης.
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7. Στα Πιστοποιητικά που χορηγούνται στους φοιτητές 
που τελούν σε καθεστώς μερικής φοίτησης αναγράφεται 
η σχετική πράξη της Κοσμητείας της Σχολής.

Άρθρο 3
Διακοπή φοίτησης

1. Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να διακόψει τη φοίτησή 
του για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο 
(2) έτη.

2. Για την άσκηση του ως άνω δικαιώματός του ο φοι-
τητής υποβάλλει στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, 
το αργότερο έως τη λήξη της περιόδου των εγγραφών 
του οικείου Τμήματος, ηλεκτρονικά/με εξουσιοτημένο 
πρόσωπο/ταχυδρομικά/αυτοπροσώπως, μέσω ΚΕΠ αίτη-
ση διακοπής φοίτησης (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ) 
για όσα ακαδημαϊκά εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμεί 
υπό την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει 
τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η αίτηση διαβιβά-
ζεται στην Κοσμητεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και 
για λόγους αναγόμενους σε ανωτέρα βία είναι δυνατή 
η υποβολή της αίτησης και μετά τη λήξη της περιόδου 
των εγγραφών. Τα ακαδημαϊκά εξάμηνα κατά τα οποία 
ο/η φοιτητής/τρια έχει ενταχθεί σε καθεστώς διακοπής 
φοίτησης δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια 
φοίτησης.

3. Η αίτηση περιλαμβάνει το αιτούμενο χρονικό διά-
στημα διακοπής, καθώς και τους λόγους (ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά: λόγοι υγείας, ανωτέρας βίας, προσω-
πικοί, οικογενειακοί, οικονομικοί λόγοι κ.λπ.). Η αίτηση 
συνοδεύεται από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά από 
αρμόδιες δημόσιες αρχές ή οργανισμούς, από τα οποία 
αποδεικνύονται οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας του αι-
τούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού 
εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί 
λόγοι κ.λπ. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή προσωπικών 
λόγων, η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση 
του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφονται οι επικα-
λούμενοι λόγοι και δεν απαιτεί η προσκόμιση επιπλέον 
δικαιολογητικών.

4. Η αίτηση υποβάλλεται:
i. από τους πρωτοετείς προπτυχιακούς φοιτητές, εντός 

της οριζόμενης προθεσμίας για την εγγραφή τους στο 
οικείο Τμήμα και

ii. από τους ενεργούς φοιτητές του δεύτερου (2ου) και 
άνω ακαδημαϊκού εξαμήνου το πρώτο δεκαπενθήμερο 
κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και πάντως όχι αργότερα 
από την λήξη της προθεσμίας ανανέωσης εγγραφών εξα-
μήνου (δήλωση μαθημάτων), όπως αυτή ορίζεται από 
την σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας του οικείου 
Τμήματος.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για λόγους αναγόμε-
νους σε ανωτέρα βία είναι δυνατή η υποβολή της αίτη-
σης και μετά την πάροδο των ανωτέρων προθεσμιών.

5. Δεν είναι δυνατή η άσκηση του δικαιώματος διακο-
πής της φοίτησης παραπάνω από τρεις φορές καθ’ όλη 
τη διάρκεια των σπουδών.

6. Για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης διακο-
πής φοίτησης εκδίδεται, μετά από εισήγηση του οικεί-
ου Τμήματος με συνημμένη σε αυτήν την υποβληθείσα 

αίτηση και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιο-
λογητικά τεκμηρίωσης, απόφαση της Κοσμητείας της 
οικείας Σχολής, η οποία κοινοποιείται στη Γραμματεία 
του ως άνω Τμήματος.

7. Κατά το χρονικό διάστημα διακοπής της φοίτησης 
αναστέλλεται η φοιτητική ιδιότητα. Για το λόγο αυτό και 
για την έκδοση σχετικής βεβαίωσης διακοπής φοίτησης 
από το οικείο Τμήμα μετά τη λήψη της απόφασης από 
την Κοσμητεία της οικείας Σχολής, ο αιτών φοιτητής/
τρια υποχρεούται:

α) Να επιστρέψει στην Γραμματεία του οικείου Τμήμα-
τος την ακαδημαϊκή του ταυτότητα.

β) Να υποβάλλει σχετικές βεβαιώσεις από τις οποίες 
να προκύπτει ότι δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση 
προς τη Βιβλιοθήκη και από: α. τις Φοιτητικές Εστίες Κο-
μοτηνής και Ξάνθης, β. το Τμήμα Ακαδημαικών Θεμάτων 
Αλεξ/πολης και γ. το Γραφείο της Δ/νσης Ακαδημαικών 
Θεμάτων στην Ορεστιάδα.

8. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει χορηγηθεί στον 
αιτούντα «Βεβαίωση σπουδών» για το ακαδημαϊκό έτος 
για το οποίο ζητείται η διακοπή φοίτησης, ο αιτών υπο-
χρεούται στην επιστροφή της σχετικής βεβαίωσης στη 
Γραμματεία του εκδόσαντος τη βεβαίωση Τμήματος και 
στην υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με την 
οποία δηλώνει ότι αυτή δεν έχει υποβληθεί σε τρίτο φο-
ρέα ή οργανισμό. Στην αντίθετη περίπτωση κατά την 
οποία η ως άνω βεβαίωση έχει υποβληθεί, υποχρεούται 
στην ανάκλησή της και στην υποβολή σχετικής προς 
τούτο υπεύθυνης δήλωσης.

9. Ο/Η φοιτητής/τρια που έχει τεθεί σε καθεστώς δι-
ακοπής φοίτησης δύναται με αίτησή του στη Γραμμα-
τεία του οικείου Τμήματος, να επανέλθει σε καθεστώς 
κανονικής φοίτησης. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται το 
πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και 
πάντως όχι αργότερα από τη λήξη της προθεσμίας της 
ανανέωσης των εγγραφών του ακαδημαϊκού εξαμήνου 
(δήλωση μαθημάτων), όπως αυτή ορίζεται κάθε φορά 
από τη Γραμματεία του οικείου Τμήματος, εκτός εάν συ-
ντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, οπότε είναι δυνατή η 
υποβολή της αίτησης οποτεδήποτε. Για την επάνοδο στο 
καθεστώς της πλήρους φοίτησης εκδίδεται διαπιστωτική 
πράξη της οικείας Κοσμητείας, η οποία κοινοποιείται 
στο Τμήμα του αιτούντος. Μετά τη λήξη του χρονικού 
διαστήματος της διακοπής της φοίτησης, ο φοιτητής 
επανέρχεται σε καθεστώς κανονικής φοίτησης, με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που κατείχε πριν από τη 
διακοπή της φοίτησης και την αναστολή της φοιτητικής 
του ιδιότητας.

Άρθρο 4
Μεταβατικές - τελικές διατάξεις

1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται 
από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 για όλους τους φοι-
τητές ανεξάρτητα από το έτος εισαγωγής τους.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία φοιτητής έχει ενταχθεί 
σε καθεστώς διακοπής φοίτησης πριν από έναρξη ισχύος 
της παρούσης, δεν είναι δυνατή η εκ νέου υποβολή αίτη-
σης σύμφωνα με τις διέπουσες την παρούσα απόφαση 
διατάξεις και τις ρυθμίσεις της.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 12 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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*02028390706220008*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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