
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διετής Απαγόρευση θήρας σε περιοχές της νήσου 
Λέρου.

2 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλ-
λήλων του Δήμου Ήλιδας για το Β΄ εξάμηνο 2017».

3 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Ερ-
γαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών», 
τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB», στη Σχολή Οικο-
νομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός Λει-
τουργίας του.

4 Ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτ-
λο: «Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πληροφορικής», 
τίτλος στα αγγλικά: «CSlab», στο Τμήμα Πληρο-
φορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας 
της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός Λει-
τουργίας του.

5 Ένταξη της Αγγελικής Μπρισνόβαλη του Νικολά-
ου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.), βαθμίδας Α’, του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου, σε κενή οργανική θέση κατηγορίας Ε.Ε.Π.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

6 Διόρθωση σφάλματος στην από 8 Ιουνίου 2017 
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 2182/τ.Β΄/27.06.2017 (θέμα 3).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

        Αριθμ. 38099 (1)
Διετής Απαγόρευση θήρας σε περιοχές της νή-

σου Λέρου.

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 5 του ν.δ/τος 

86/69 «περί δασικού κώδικα» όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 177/1975 «Περί αντικαταστάσεως 
και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του ν.δ. 86/1969 
"περί Δασικού Κωδικός"».

2. Τις διατάξεις της 414985/29.11.85 (Β' 757) κοινής 
υπουργικής απόφασης «Μέτρα διαχείρισης της άγρι-
ας πτηνοπανίδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις 
υπ' αριθ. 366599/16.12.96 (Β' 1188), 294283/23.12.97 
(Β'  68/1998), 87578/703/6.3.2007 (Β' 581) κοινές 
αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας.

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 37338/1807/2010 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδι-
κασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και 
των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ όπως κωδικοποι-
ήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ» (Β' 1495) όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. 
Η.Π. 8353/276/Ε103/23.2.2012 (Β' 415) κοινή υπουργική 
απόφαση.

4. Τις διατάξεις του π.δ/τος 94/1993 (Α' 40) «περί κα-
θορισμού αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον 
Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανο-
μαρχιακού επιπέδου του Υπ. Γεωργίας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

19 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2448

25001

kirod
Highlight



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ25002 Τεύχος Β’ 2448/19.07.2017

5. Τον ν. 2240/16.9.1994 (Α' 153) «Συμπλήρωση δια-
τάξεων για την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες 
διατάξεις.

6. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87) και ειδικότερα τις δια-
τάξεις του άρθρου 280.

7. Το π.δ. 143/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου» (Α' 236).

8. Την αριθ. 98161/413/29.9.2008 υπουργική απόφαση 
«Εμπλουτισμός βιοτόπων με θηράματα» (ΦΕΚ Β'637) και 
την αριθ. 66975/1114/28.2.1990 εκγύκλιο διαταγή του 
Υπ. Γεωργίας.

9. Το αριθ. οικ. 139327/1834/29.3.2016 έγγραφο Υπ. 
Περιβ. Και Ενέργειας «Δημοσίευση των Δασικών Απαγο-
ρευτικών Διατάξεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης».

10. Την 14192/15.5.2017 απόφαση Υπ. Εσωτερικών για 
διορισμό Συντονιστή (250/ΥΟΔΔ/26.5.2017).

11. Την αριθ. 34817/15.6.17 απόφαση Συντονιστή Αποκ. 
Δ/σης Αιγαίου (ΦΕΚ 2131/Β/21.6.17) Μεταβίβαση αρμο-
διοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής κ.λπ.

12. Την αριθ. 58511/31.8.2015 απόφαση του Ασκού-
ντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα "Απαγόρευση κυνηγιού για 
δύο χρόνια σε περιοχές της νήσου Λέρου" (ΦΕΚ 1924 Β΄).

13. Την αριθ. 61661/11.9.2015 Δασική Απαγορευτική 
Διάταξη Θήρας (Αριθ.Απαγ.δ/ξης 7/2015)

14. Το αριθ. 24/12.4.2017 έγγραφο του Κυνηγετικού 
Συλλόγου Λέρου με θέμα «Απόσπασμα πρακτικών Ετή-
σιας Γενικής συνέλευσης».

15. Το γεγονός ότι η προτεινόμενη απαγόρευση λαμ-
βάνει χώρα σε περιοχές με εξελίξιμη διαδικασία εφαρμο-
γής τετραετούς πιλοτικού προγράμματος που στοχεύει 
στην μελέτη, παρατήρηση, καταγραφή της κατάστασης 
και της γεωγραφικής κατανομής των φυσικών πληθυ-
σμών της νησιωτικής πέρδικας.

16. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
καμία δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την απαγόρευση της θήρας όλων των 
θηραμάτων για δύο (2) χρόνια, ήτοι τις κυνηγετικές πε-
ριόδους 2017-2018 και 2018-2019 στις περιοχές «Αγγου-
ρά» εμβαδού 310,24 στρ. και «Λιο» εμβαδού 119,50 στρ.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω 58511/31.8.2015 
απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου παρακαλείται για την έκδοση 
της σχετικής Δασικής Απαγορευτικής Διάταξης Θήρας

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Λέρου παρακαλείται για την 
ενημέρωση των μελών του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ρόδος 28  Ιουνίου  2017 

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ

      Αριθμ. 15187 (2)

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης των 

υπαλλήλων του Δήμου Ήλιδας για το Β΄ εξάμη-

νο 2017.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Του άρθρου 58, παρ.1, του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 

87/07.06.2010).
Των άρθρων 48, παρ.2 και 3 και 176 του ν. 3584/2007 

(ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2007).
Του άρθρου 284, παρ.2 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 

114/08.06.2006).
Του άρθρου 20 του ν.4354/205 (ΦΕΚ Α’ 176/16.10.2015).
2. Το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 3731/2008.
3. Το αριθμ. πρωτ. 778/Γ28495/22.02.2012 έγγραφο 

της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης.
4. Την αριθμ. πρωτ. 55496/11490/2011 «Καθορισμός 

λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Ήλιδας-Εξαίρεση από 
την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας» απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. 
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1885/Β/25.08.2011.

5. Το προσωπικό που υπηρετεί στο Δήμο και το γε-
γονός ότι κατά την διάρκεια του Β΄ εξαμήνου 2017 θα 
παρουσιασθούν εποχικές, έκτακτες και επείγουσες υπη-
ρεσιακές ανάγκες, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόλη-
ση προσωπικού της υπηρεσίας πέραν του κανονικού 
ωραρίου εργασίας.

6. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δή-
μου, που ψηφίσθηκε με την αριθμ. 284/2011 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την αριθμ. 
63501/3133/2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ. Ελ-
λάδος και Ιονίου και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1963 
τ.Β’/02.09.2011 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 
96/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρί-
θηκε με την αριθμ. 97055/17975/14.11.2012 απόφαση 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτ. Ελλάδος και Ιονίου και δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ Β΄3255/06.12.2012.

7. Ότι η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω 
απασχόληση θα ανέλθει στο ποσό των 55.000,00€ και 
θα καλυφθεί από τις πιστώσεις που είναι εγγεγραμμένες 
στους σχετικούς κωδικούς αριθμούς εξόδων του προ-
ϋπολογισμού του Δήμου τρέχοντος οικ. έτους, αποφα-
σίζουμε:

Διαπιστώνουμε την ανάγκη καθιέρωσης, υπερωρια-
κής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου, για τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας 
απόφασης και καθιερώνουμε αυτήν κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και από ώρα 15η έως και 22η ώρα, για το Β΄ εξά-
μηνο 2017, ως εξής:
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Υπηρεσία Αριθμός 
Ατόμων

Ώρες 
Έως

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου 
(Κ.Α.Ε. 10.6012.01) 2 240

Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου 
(Κ.Α.Ε. 10.6022.01) 2 240

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής 
Αστυνομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.01) 5 600

Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας 
(Κ.Α.Ε. 10.6012.15-10.6022.11) 9 1.080

Διεύθυνση Οικονομικών Υπη-
ρεσιών (Κ.Α.Ε. 10.6012.21-
10.6022.21)

11 950

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ηλε-
κτροφωτισμού και Πρασίνου 
(Κ.Α.Ε. 20.6012.01- 20.6022.01 - 
35.6012.01 - 35.6022.01)

30 1.740

Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων 
και Αποκαταστάσεων (Κ.Α.Ε. 
25.2012.01 - 25.6022.01)

17 870

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
(Κ.Α.Ε. 30.6012.01 -30.6022.01) 9 1.080

Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, 
Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
(Κ.Α. 40.6012.01)

5 600

Υπερωριακή απασχόληση, για το ίδιο χρονικό διάστη-
μα, κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις 
νυκτερινές ώρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας εργασίας, υπαλλήλων του Δήμου, σύμφω-
να με την αριθμ. πρωτ. 55496/11490/2011 απόφαση του 
Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.
Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, ως εξής:

Υπηρεσία Αριθμός 
Ατόμων

Ώρες 
Έως

Διεύθυνση Καθαριότητας, Ηλε-
κτροφωτισμού και Πρασίνου 
(Κ.Α.Ε. 20.6012.02- 20.6022.02)

30 1.392

Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και 
Αποκαταστάσεων (Κ.Α.Ε. 
25.6022.02)

9 280

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής 
Αστυνομίας (Κ.Α.Ε. 50.6012.02) 5 480

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις 
ανάγκες των Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αμαλιάδα, 23 Ιουνίου 2017

 Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

     Αριθμ. 4266 (3)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Ερ-

γαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών», 

τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB», στη Σχολή Οι-

κονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανε-

πιστημίου Αθηνών και Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α' 195) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014, 
(Α' 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το 
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις»,

β) του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011 
(Α' 195),

γ) του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992, 
(Α' 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12 
του ν. 3685/2008, (Α' 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές»,

δ) του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α' 87) «Για τη 
δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του 
ν. 1404/1983, (Α' 173) «Δομή και Λειτουργία των Τεχνολο-
γικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του ν. 3149/2003, (Α' 
141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλι-
οθήκες και άλλες διατάξεις»,

ε) του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

στ) της 1161/28.02.2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.ΠΑ, 
(Β' 833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
στη λειτουργία των εργαστηρίων - μουσείων του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημο-
σίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Πανεπιστημίου».

2. Το 3772/06.06.2014 έγγραφο του Πρύτανη, με το 
οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το Σχέδιο 
Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε με απόφαση 
Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) και του οποίου 
το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με τα στοιχεία που 
τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν έχει ακόμη εκδοθεί.

3. Την 1200/02.03.2017 επιστολή του Εμμ. Γιακουμάκη, 
Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα: «Εκπαιδευτικά Εργαστήρια» 
προς τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ο.Π.Α.

4. Την από 18.05.2017 απόφαον\ της 10ης συνεδρί-
ασης Συγκλήτου Ο.Π.Α. που αφορά στα εκπαιδευτικά 
εργαστήρια του Ο.Π.Α.
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5. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστήμων (9η Συνεδρία/07.06.2017)

6. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομι-
κής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστήμων (9η 
Συνεδρία/07.06.2017).

7. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών του Ο.Π.Α. (9η Συνεδρία/08.06.2017).

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (12η Συνεδρία/22.06.2017) για την 
ίδρυση εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευ-
τικό Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών Επιστημών», 
τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB», στη Σχολή Οικονομικών 
Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει

την ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: 
«Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών», τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB», στη Σχολή 
Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με τον ακόλουθο Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οι-
κονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδευτικό Εργα-
στήριο με τίτλο Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών», τίτλος στα αγγλικά: «EconLAB», 
το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα 
με το άρθρο 1 παρ.:2α της 1161/28-02-2017 απόφασης 
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β' 833).

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυψη 
των διδακτικών και εκπαιδευτικών αναγκών όλων των 
κύκλων σπουδών κατά προτεραιότητα των Τμημάτων 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, καθώς και άλλων 
Σχολών και Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, σε θέματα που εμπίπτουν στα επιστημονικά 
αντικείμενα σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών σύμφωνα με τις πράξεις ίδρυσης τους.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), και κατ' 
εξαίρεση από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοι-
κητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστή-
ριο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 4 της 1161 /28-02-2017, (Β' 833).

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εκπαιδευτικό εργαστήριο διευθύνεται από Καθη-
γητή της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονο-

μικού Πανεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδι-
κασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (A' 159), 
όπως ισχύει κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
της παρ. 5α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α'195).

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις νόμιμες αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν.1268/1982 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011, (Α' 195) και του άρθρου 4 της 1161/ 
28-02-2017, (Β' 833).

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία

Το εργαστήριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφω-
να με τον κανονισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και το άρθρο 5 της 1161/28-02-2017 απόφασης 
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β' 833) και σε χώρους που του έχουν 
παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργάνων και 
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για 
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. Στους 
χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον 
τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή. Ο 
Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία 
του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών που 
ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή προσωπικού, φοιτητών, 
επισκεπτών στους χώρους, καθώς και την προστασία 
των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από 
βλάβες.

Άρθρο 6
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ-
γάνων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοι-
τητών (όπου και αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο 
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση 
του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη 
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1161/28.02.2017 απόφαση 
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β'833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων - μου-
σείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) 
μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του Πανεπιστημίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017 

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
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        Αριθμ. 4239 (4)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό 

Εργαστήριο Πληροφορικής», τίτλος στα αγγλι-

κά: «CSlab», στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχο-

λής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορί-

ας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 5, παρ. 2γ του ν. 4009/2011, (Α' 195) 

«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των 
σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευ-
τικών ιδρυμάτων» και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014, 
(Α' 258) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
και άλλες διατάξεις» όπως έχει αντικατασταθεί από το 
άρθρο 60 του ν. 4386/2016, (Α' 83) «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις».

β) Του άρθρου 80, παρ. 5α και 22α του ν. 4009/2011 
(Α' 195).

γ) Του άρθρου 4, παρ. 1, περ. (γ) και (δ) του ν. 2083/1992, 
(Α' 159) «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» 
και του άρθρου 28 παρ. 22 του ιδίου νόμου όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει από την παρ. 5 του άρθρου 12 
του ν. 3685/2008, (Α' 148) «Θεσμικό Πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές».

δ) Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982, (Α' 87) «Για 
τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 
παρ. 2 του ν. 1404/1983, (Α' 173) «Δομή και Λειτουρ-
γία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13, παρ. 22, περ. (γ) του 
ν. 3149/2003, (Α' 141) «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις».

ε) Του άρθρο 90 «Έλεγχος των δαπανών που προ-
καλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του 
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

στ) Της 1161/28.02.2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α., 
(Β' 833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν 
στη λειτουργία των εργαστηρίων - μουσείων του Οικο-
νομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) μέχρι τη δημο-
σίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού 
του Πανεπιστημίου».

2. Το 3772/06.06.2014 έγγραφο του Πρύτανη, με 
το οποίο διαβιβάσθηκε στο Υπουργείο Παιδείας το 
Σχέδιο Οργανισμού του Ο.Π.Α. το οποίο εγκρίθηκε 
με απόφαση Συγκλήτου (8η συνεδρίαση 08.05.2014) 
και του οποίου το προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με 
τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία μας δεν 
έχει ακόμη εκδοθεί.

3. Την 1200/02.03.2017 επιστολή του Εμμ. Γιακουμάκη, 
Πρύτανη Ο.Π.Α. με θέμα: «Εκπαιδευτικά Εργαστήρια» 
προς τους Κοσμήτορες των Σχολών του Ο.Π.Α.

4. Την από 18.05.2017 απόφαση της 10ης συνεδρίασης 
Συγκλήτου Ο.Π.Α. που αφορά στα εκπαιδευτικά εργα-
στήρια του Ο.Π.Α.

5. Τη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφο-
ρικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πλη-
ροφορίας (8η Συνεδρία/07.06.2017).

6. Τη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών 
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Ο.Π.Α. (6η Συνε-
δρία/16.06.2017).

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών (12η Συνεδρία/22.06.2017) για την 
ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εκπαιδευτικό Εργαστή-
ριο Πληροφορικής», τίτλος στα αγγλικά:

«CSlab», στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστη-
μών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού του Ιδρύματος, ούτε σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζει

την ίδρυση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου με τίτλο: 
«Εκπαιδευτικό Εργαστήριο Πληροφορικής», τίτλος στα 
αγγλικά: «CSlab», στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχο-
λής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον ακόλουθο 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής της Σχολής Επιστη-
μών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών εκπαιδευτικό Εργαστήριο με 
τίτλο, τίτλος στα αγγλικά: «CSlab», το οποίο εξυπηρετεί 
εκπαιδευτικές ανάγκες σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.: 
2α της 1161/28.02.2017 απόφασης Συγκλήτου Ο.Π.Α., 
(Β' 833).

Άρθρο 2
Σκοπός

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο έχει ως σκοπό την κάλυ-
ψη εκπαιδευτικών αναγκών όλων των κύκλων σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής, σε θέματα που εμπίπτουν 
στα επιστημονικά αντικείμενα σπουδών του Τμήματος 
σύμφωνα με τις πράξεις ίδρυσης τους. 

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Ειδικού 
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) και κατ' 
εξαίρεση από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικη-
τικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το εκπαιδευτικό εργαστήριο διευθύνεται από Καθηγη-
τή του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών 
και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πα-
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νεπιστημίου Αθηνών που ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α' 159), όπως ισχύει 
κάθε φορά σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α' 195).

2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις νόμιμες αρ-
μοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α του άρθρου 
80 του ν. 4009/2011, (Α' 195) και του άρθρου 4 της 1161/ 
28.02.2017, (Β' 833).

Άρθρο 5 
Εγκατάσταση - Λειτουργία

Το εργαστήριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους ανάλογα με τις ανάγκες εργασιών του, σύμφωνα 
με τον κανονισμό του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και το άρθρο 5 της 1161/28.02.2017 απόφα-
σης Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β' 833) και σε χώρους που του 
έχουν παραχωρηθεί για την εγκατάσταση των οργά-
νων και του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτού-
νται για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων. 
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευ-
θυντή. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και 
υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή προσωπι-
κού, φοιτητών, επισκεπτών στους χώρους, καθώς και 
την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του 
εργαστηρίου από βλάβες.

Άρθρο 6
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία: βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, 
κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και ορ-
γάνων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοι-
τητών (όπου και αν απαιτείται), καθώς και πρωτόκολλο 
εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση 
του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο 
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρί-
νεται απαραίτητο.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη 
δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1161/28.02.2017 απόφαση 
Συγκλήτου Ο.Π.Α., (Β'833) «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων - μου-
σείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) 
μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερι-
κού Κανονισμού του Πανεπιστημίου».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιουνίου 2017

Ο Πρύτανης

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

        Αριθμ. 3641 (5)
Ένταξη της Αγγελικής Μπρισνόβαλη του Νικο-

λάου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπι-

κού (Ε.Ε.Π.), βαθμίδας Α', του Τμήματος Μηχανι-

κών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημί-

ου Αιγαίου, σε κενή οργανική θέση κατηγορί-

ας Ε.Ε.Π.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

Έ χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α' 31) «Ίδρυση 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.

2. Την υπ' αρ. 5178/16.05.2014 απόφαση του Συμβουλί-
ου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Διορισμός Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-
ΖΚΒ) η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/17.06.2014, 
τ. ΤΟΔΔ.

3. Την υπ' αρ. Φ.120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 
(ΑΔΑ: Ω3Ξ09-ΑΤ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουρ-
γού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το 
ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
Α'95) «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση Ποιότητας των 
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευ-
τικών Ιδρυμάτων» όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α' 112) «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

7. Την υπ' αρ. 126603/Ζ2/29.07.2016 εγκύκλιο της 
Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας με θέμα «Οδηγίες 
σχετικά με την υλοποίηση και την εφαρμογή των περι-
εχόμενων στο άρθρο 27 και στο άρθρο 64 του νόμου 
4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» που αφορούν στις κατηγορίες προ-
σωπικού Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και Ε.ΤΕ.Π.» (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-
Ψ6Θ).

8. Την υπ' αρ. 3572/15.05.2017 πράξη Πρύτανη με θέμα 
«Αυτοδίκαιη βαθμολογική κατάταξη των υπηρετούντων 
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σε βαθμίδες του π.δ. 118/2002 
(ΦΕΚ Α' 99) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
3 του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83)» (ΦΕΚ Γ' 
465) (ΑΔΑ.6ΩΑ5469Β7Α-ΠΡ5).

9. Την υπ' αρ. 50/15.03.2017 αίτηση της Αγγελικής 
Μπρισνόβαλη, μέλους Ε.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων η οποία κατέχει 
προσωποπαγή θέση.

10. Την υπ' αρ. 4/22.03.2017 απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
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Συστημάτων με θέμα «Αίτηση ένταξης της Αγγελικής 
Μπρισνόβαλη σε οργανική θέση κατηγορίας Ε.Ε.Π. στο 
γνωστικό αντικείμενο «Σχέδιο-Χρώμα».

11. Την υπ' αρ. 71 (επαναληπτική)/03.05.2017 από-
φαση της Συγκλήτου με θέμα «Κατανομή μίας κενής 
οργανικής θέσης Ε.Ε.Π. στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδία-
σης Προϊόντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών 
Επιστημών τον Πανεπιστημίου Αιγαίου».

12. Το γεγονός ότι από τη δημοσίευση της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, διαπιστώνει:

Την ένταξη της Αγγελικής Μπρισνόβαλη του Νικολά-
ου, μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 
βαθμίδας Α', του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊ-
όντων και Συστημάτων της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε κενή οργανική θέση 
κατηγορίας Ε.Ε.Π., στο γνωστικό αντικείμενο «Σχέδιο-
Χρώμα».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 29 Μαΐου 2017 
Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(6)

          Στην από 8 Ιουνίου 2017 απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2182/τ.Β/27.06.2017 (θέμα 3), 
στη σελίδα 21946, στη β΄ στήλη, μετά τον 22ο στίχο και 
πριν την περίληψη του θέματος, συμπληρώνεται ο παρα-
λειφθείς αριθμός της απόφασης: «Αριθ. 95553».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

kirod
Highlight
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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 Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών 
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται 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 υποβάλ-
λεται 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. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο 
κατά 0,30€ 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 δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να 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 μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν-

δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την 

πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα-

τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις 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. 

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

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
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