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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
11 Ιουνίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Φυσική Εφαρμογών» («Αpplied Physics»).

2

Κατάργηση του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και
μεταφορά του εξοπλισμού του στο υπό ίδρυση
Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας.

3

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων
Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων» στο
Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του.

4

Αυτοδίκαιη ένταξη σε βαθμίδες μελών Ε.Ε.Π.»

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
5

Διορθώσεις σφαλμάτων στην 12416/17.04.2018
απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1480/τ.Β΄/27.04.2018.

6

Διορθώσεις σφαλμάτων στην 12568/17.04.2018
απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1480/τ.Β΄/27.04.2018.

7

Διόρθωση σφάλματος στην 12418/24.04.2018
απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1623/τ.Β΄/10.05.2018.

8

Διορθώσεις σφαλμάτων στην 11363/16.04.2018
απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 1443/τ.Β΄/26.04.2018.

Αρ. Φύλλου 2137

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 696/16-05-2018
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Φυσική Εφαρμογών» («Αpplied Physics»).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.
2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 καθώς και
την παράγραφο 3α του άρθρου 42 του ν.4521/2018
(ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του ν.4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Τις διατάξεις του ν.4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α΄, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
9. Το ΦΕΚ ίδρυσης του ΠΜΣ Βασικής Φυσικής: ΦΕΚ
2748, τ. Β΄, 14-10-2014.

ΑΔΑ: 659Υ46ΨΖ2Ν-3ΦΔ
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10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5-3-2018).
11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 18-4-2018).
12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 30-4-2018).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ, με
τίτλο «Φυσική Eφαρμογών», από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
με τίτλο «Φυσική Eφαρμογών» («Applied Physics»), σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη
«Φυσική Εφαρμογών» έχει ως αντικείμενο την υψηλού
επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επιστημονικά
πεδία που εντάσσονται στο γενικότερο πεδίο της Φυσικής και άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων των
μελών ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ.
Σκοπός του ΠΜΣ «Φυσική Εφαρμογών» αποτελεί η
εξειδίκευση των πτυχιούχων του Τμήματος Φυσικής του
ΕΚΠΑ καθώς και συναφών Τμημάτων άλλων Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής στην ειδίκευση:
«Φυσική Περιβάλλοντος».
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στη «Φυσική Εφαρμογών» (MScin «Applied
Physics») με την εξής ειδίκευση: «Φυσική Περιβάλλοντος» («Environmental Physics»).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), εκ των οποίων
εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες προκύπτουν από τα
μαθήματα και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από την
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων και σε εκπόνηση
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και σε ειδικές
περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα.

Τεύχος Β’ 2137/11.06.2018

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. του
Προγράμματος ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Φυσική Eφαρμογών» θα καλύπτεται κυρίως από μέρος των εσόδων του
Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του
ΕΚΠΑ και δευτερευόντως, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, από:
- τον τακτικό προϋπολογισμό του ΕΚΠΑ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν.4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών
Σπουδών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 700
(2)
Κατάργηση του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και
μεταφορά του εξοπλισμού του στο υπό ίδρυση
Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν.4310/2014 όπως προστέθηκε στο
άρθ. 80 του ν. 4009/2011 το οποίο αντικαταστάθηκε με
το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθ. 28 του
ν. 4485/2017.
2. Τις διατάξεις του άρθ. 345 του ν. 2905/1922 (ΦΕΚ
127Α΄) «Περί οργανισμού του Αθήνησιν Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου»

ΑΔΑ: 659Υ46ΨΖ2Ν-3ΦΔ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2137/11.06.2018

3. Τις διατάξεις του άρθ. 291 του ν. 5343/1932
(ΦΕΚ 86 Α΄) «Περί οργανισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών».
4. Το π.δ. 207/1983 (77 Α΄) «Συγκρότηση Σχολών στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών».
5. Τις διατάξεις των άρθ. 1 και 5 του π.δ. 445/1984
(160 Α΄) «Κατάτμηση φιλοσοφικών τμημάτων των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων».
6. Την αριθμ. Β1/552/26-8-1982 (ΦΕΚ 633 Β΄) «Δημιουργία Τμημάτων στα Α.Ε.Ι».
7. Την αριθμ. Β1/235/22-2-1985 (ΦΕΚ 105 Β΄) «Κατανομή σπουδαστηρίων και εργαστηρίων και λοιπών
μονάδων του φιλοσοφικού τμήματος στα νέα τμήματα
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών».
8. Την αριθμ. Β1/413/2-7-1986 (ΦΕΚ 550 Β΄) «Κατανομή
Εργαστηρίων και λοιπών μονάδων του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου
Αθηνών στους Τομείς».
9. Τις από 5-3-2015 και 6-2-2018 αποφάσεις της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου.
10. Την από 4-2-2015 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής.
11. Την 19-7-2017 απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (σχετ.
η από 11-2-2015 όμοια) περί κατάργησης του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος και μεταφοράς του εξοπλισμού του στο υπό ίδρυση Εργαστήριο
Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας.
12. Το γεγονός ότι η κατάργηση του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος,
αποφασίζουμε:
Την κατάργηση του Εργαστηρίου Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής
και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής (άρθ. 291
ν. 5343/1932, ΦΕΚ 86 Α΄ και άρθ. 345 ν. 2905/1922) και τη
μεταφορά του εξοπλισμού του στο υπό ίδρυση Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 702
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων» στο
Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής και
έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθ. 96 του ν.4310/2014 όπως προστέθηκε στο

22933

άρθ. 80 του ν. 4009/2011 το οποίο αντικαταστάθηκε με
το άρθ. 60 του ν. 4386/2016 και ισχύει με το άρθ. 28 του
ν. 4485/2017.
2. Την από 28-2-2018 απόφαση της Πανεπιστημιακής
Συγκλήτου.
3. Την από 29-11-2017 απόφαση της Κοσμητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής
4. Την από 27-11-2017 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Φιλολογίας
5. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο
Ψηφιακής Επεξεργασίας και Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων» θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του
Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
1. Ιδρύεται στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας και
Διαχείρισης Αρχαίων Ελληνικών και Λατινικών Γλωσσικών Πόρων» (εφεξής Εργαστήριο), το οποίο στοχεύει να
εξυπηρετήσει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στα γνωστικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και
της Λατινικής Φιλολογίας. Το Εργαστήριο εντάσσεται
στον ευρύτερο χώρο των Digital Humanities, σχετίζεται
δε με τη διαχείριση του Πολιτισμού και τη σύνδεση του
Τμήματος Φιλολογίας με τις παραγωγικές διαδικασίες.
2. Για την επικοινωνία του Εργαστηρίου με εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού
χρησιμοποιείται ο αγγλικός τίτλος Laboratory for the
management of Greek and Latin Digital Resources.
Άρθρο 2
Στόχοι
Ως στόχοι του Εργαστηρίου ορίζονται τα ακόλουθα:
1. Συμβολή στις ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Φιλολογίας στο πεδίο των Digital
Humanities και των συναφών πεδίων της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδίως σε ό,τι αφορά:
α) Άσκηση σε ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας και
μεθοδολογίας για ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς
σκοπούς.
β) Ενίσχυση της εκπαίδευσης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σε υποθέσεις εργασίας – έργα
(project) κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
γ) Προαγωγή της έρευνας και της συνεργασίας με τα
άλλα Εργαστήρια του Τμήματος Φιλολογίας, όπως επίσης
και με κάθε Εργαστήριο της Ελλάδας και του Εξωτερικού
που εμφανίζει συνάφεια με το Εργαστήριο.
δ) Συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής
Σχολής και τα επιμέρους Σπουδαστήριά της σε θέματα
ψηφιοποιήσεων, ερευνητικών προγραμμάτων, εκπαίδευσης φοιτητών-χρηστών στη διαχείριση της πληροφορίας και στον πληροφοριακό και ψηφιακό γραμματισμό
(Information Literacy and Digital Literacy).
ε) Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
στ) Επιμόρφωση αποφοίτων των Ανθρωπιστικών Επι-
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στημών, διδασκόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
καθώς και του ευρύτερου ενδιαφερομένου κοινού.
2. Συνεργασία με Βιβλιοθήκες και Σπουδαστήρια του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και το
Εξωτερικό, όπως επίσης και με φορείς Πληροφοριακών
Συστημάτων και Ερευνητικών Κέντρων που εμφανίζουν
θεματική συνάφεια με το Εργαστήριο.
3. Σχεδίαση, ανάπτυξη, διάχυση και αξιολόγηση ηλεκτρονικού ή/και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού.
4. Ψηφιοποίηση και επεξεργασία χειρόγραφων και
έντυπων γλωσσικών πόρων, με στόχο την πλήρη αξιοποίηση των κειμενικών πηγών και τη διάσωση αρχειακού
υλικού, συλλογών και εν γένει τεκμηρίων.
5. Δημιουργία και ψηφιακή επεξεργασία σωμάτων
κειμένων (corpora).
6. Συγκρότηση και προμήθεια εξειδικευμένης βιβλιογραφίας σε έντυπη μορφή και εξασφάλιση πρόσβασης
σε ηλεκτρονικές πηγές ανάλογης του Εργαστηρίου θεματικής, μέσω των αντίστοιχων παρόχων.
7. Συγκρότηση ερευνητικών ομάδων.
8. Ενίσχυση άλλων ερευνητικών ομάδων του Τμήματος
ή άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό που εμφανίζουν θεματική
συνάφεια με το Εργαστήριο.
9. Εκπόνηση ερευνητικών έργων και προγραμμάτων
αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητικούς και
ακαδημαϊκούς φορείς στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
10. Οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων και συνεδρίων, και συμμετοχή του Εργαστηρίου
σε αντίστοιχες διοργανώσεις.
11. Ανάπτυξη εκδοτικής δραστηριότητας σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη μορφή.
12. Μεταφορά τεχνογνωσίας από και προς δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού.
13. Προσφορά υπηρεσιών ερευνητικού ή συμβουλευτικού χαρακτήρα στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
14. Διάχυση της γνώσης και προβολή των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
15. Δημιουργία και τακτική ενημέρωση ιστότοπου
σχετικού με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, στην
ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
16. Συμμετοχή του Εργαστηρίου σε διεθνείς πλατφόρμες και ερευνητικές ομάδες που σχετίζονται με την οντολογία και την τυποποίηση της πληροφορίας, όπως η διεθνής επιστημονική ομάδα ΤΕΙ (Text Encoding Initiative).
17. Προαγωγή ηλεκτρονικών εργαλείων φιλολογικής
έρευνας και περιβάλλοντος εργασίας (π.χ. CTE – Classical
Text Editor) και εξοικείωση των ενδιαφερομένων με τα
περιβάλλοντα αυτά.
18. Προώθηση της γλώσσας προγραμματισμού (π.χ.
XML) ως απαραίτητης στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές της Αρχαίας Ελληνικής και της Λατινικής Φιλολογίας και γενικά στους ενδιαφερόμενους
για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, καθώς και εξοικείωσή
τους με τεχνολογίες Web.
19. Σύνδεση με τις ανάγκες δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων, με στόχο την ψηφιοποίηση, τη διάσωση και τη
διασύνδεση των γλωσσικών τους πόρων και των τεκμηρίων τους εν γένει.

Τεύχος Β’ 2137/11.06.2018

Άρθρο 3
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας,
από μέλη ΔEΠ του Τμήματος, των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά περιγράφονται πιο πάνω, καθώς
και από μέλη EΤΕΠ και λοιπό επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, καθώς και από φοιτητές προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο
οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔEΠ) του Τμήματος Φιλολογίας, με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με το γνωστικό πεδίο του Εργαστηρίου, και εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
2. O Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 και επιπλέον:
α) Συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του
Εργαστηρίου.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος Φιλολογίας το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας
του Εργαστηρίου και μεριμνά για την τήρησή του.
γ) Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων
του Εργαστηρίου.
δ) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού,
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
ε) Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.στ) Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου.
ζ) Εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και για τους υπεύθυνους
αναλώσιμων υλικών και συντήρησης του κινητού εξοπλισμού.
η) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο και γενικά
είναι υπεύθυνος για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2. O προγραμματισμός των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου καθώς και η
χρήση του εξοπλισμού και των χώρων του καταρτίζονται
έγκαιρα και αποφασίζονται σε σχετικές συνεδρίες των
μελών επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου,
κατά τις οποίες προεδρεύει ο Διευθυντής.
3. O Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των
απασχολούμενων (επιστημονικού προσωπικού, φοιτη-
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τών, επισκεπτών) στους χώρους, καθώς και για την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων από βλάβες.
4. H χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπεται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.
5. Με εισήγηση του Διευθυντή προς τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με το
άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 1268/1982, 5 του π.δ. 407/1980
(Α΄112) και 2 παρ. 1 εδάφ. Δ΄ του ν. 1674/1986 (Α΄203),
όπως αυτά ισχύουν, καθώς και άλλων επιστημόνων για
την έρευνα ή οργάνωση του Εργαστηρίου, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο 6
Πόροι
1. Γενικά, το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με
ιδίους πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος (όπως
αυτή προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία).
2. Ειδικότερα, τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται
από:
α) Κληροδοτήματα, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από φυσικά και νομικά πρόσωπα, της Ελλάδας ή του Εξωτερικού
προς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την υλοποίηση των στόχων του Εργαστηρίου,
εφόσον δεν τίθενται όροι οι οποίοι αντιβαίνουν στους
ιδρυτικούς στόχους του Εργαστηρίου και του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
β) Αμειβόμενη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εγχώρια, ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
3. Έσοδα από την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 παρ. 3 του π.δ. 159/1984 (A’ 53).
4. Έσοδα από τη διάθεση της τεχνογνωσίας του Εργαστηρίου και των παραγομένων ψηφιακών ή άλλων
προϊόντων.
5. Έσοδα από την αυτοτελή εκτέλεση προγραμμάτων
και δράσεων ή από συμμετοχή σε αυτά για ίδιο όφελος
ή όφελος τρίτων, με στόχο την προαγωγή της έρευνας
κατά τους στόχους του Εργαστηρίου.
Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία, Κατάλογοι και Αρχεία
1. Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται ηλεκτρονικά ή/και έντυπα τα ακόλουθα:
α) Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων ανά έτος.
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δ) Κατάλογος χειρόγραφου και εν γένει αρχειακού
υλικού.
ε) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
στ) Αρχείο εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων.
ζ) Αρχείο Πρακτικών συνεδριών επιστημονικού προσωπικού του Εργαστηρίου.
η) Βιβλίο μεταβολών προσωπικού.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμα να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο, φάκελος η κατάλογος στοιχείων
που κρίνεται απαραίτητος, σε ηλεκτρονική ή/και έντυπη
μορφή.
Άρθρο 8
Χώρος Εγκατάστασης
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που
παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και
ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και τον λοιπό τεχνικό
εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των συναφών δράσεων. Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 1137
(4)
Αυτοδίκαιη ένταξη σε βαθμίδες μελών Ε.Ε.Π.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη του αρθ. 15 παρ. 15 (θ) του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις.»
2. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195/2011 τ. Α΄), όπως ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 33 παρ. 7 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 83/2016 τ. Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 20
παρ. 4 του ν.4452/2017 « Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.».
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/1-5-2002
«Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη
των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 99/2002 τ. Α΄).
5. Την αριθμ. 176791 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε την
19-10-2017 και δημοσιεύθηκε την 3-11-2017 στο ΦΕΚ
1091 τ. Γ΄, με την οποία οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετατάχθηκαν σε θέσεις, Ειδικού Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ιδρύματος.
6. Την υπ΄αριθ. 803/28-11-2017 πράξη του Πρύτανη με
την οποία διαπιστώθηκε η ένταξη των παρακάτω υπαλ-

λήλων σε συνιστώμενες οργανικές θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π
Τμημάτων του Ιδρύματός μας.
7. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των ενδιαφερομένων.
8. Την αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων 6883/20-10-2017, αποφασίζουμε:
Την αυτοδίκαιη ένταξη σε βαθμίδες των παρακάτω
μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του
Ιδρύματος, από 3/11/2017 (ημερομηνία δημοσίευσης
του ΦΕΚ μετάταξής τους) και μέχρι την έκδοσή του κατά
τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος, επειδή πληρούν τις προβλεπόμενες
προϋποθέσεις, ως ακολούθως:

Βαθμίδα
Κατηγορία
Κατάταξης
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
1 Αγαλιανού Ολυμπία
Αριστείδης
Α΄
Π.Ε.
2 Ακριώτου Δέσποινα
Αντώνιος
Α΄
Π.Ε.
3 Γιαννούλη Παναγιώτα
Σταύρος
Α΄
Π.Ε.
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1 Αγρότου Στέλλα
Αναξαγόρας
Α΄
Π.Ε.
2 Αρμένης Ηλίας
Κωνσταντίνος
Α΄
Π.Ε.
3 Δανιά Ασπασία
Δημήτριος
Α΄
Π.Ε.
4 Δούκα Αγγελική
Αριστείδης
Α΄
Π.Ε.
5 Κατσίκας Χρήστος
Αριστομένης
Α΄
Π.Ε.
6 Μάλλιου Βασιλική
Ιωάννης
Α΄
Π.Ε.
7 Μπεκρής Ευάγγελος
Μάρκος
Α΄
Π.Ε.
8 Νικολόπουλος Αλέξανδρος
Γεώργιος
Α΄
Π.Ε.
9 Σουγλής Αθανάσιος
Γεώργιος
Α΄
Π.Ε.
α/α Ονοματεπώνυμο
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Όνομα Πατέρα

Πλεονάζων χρόνος υπηρεσίας στη
βαθμίδα κατάταξης την 3η-11-2017

6 Έτη 0 Μήνες 10 Ημέρες
9 Έτη 6 Μήνες 9 Ημέρες
15 Έτη 2 Μήνες 2 Ημέρες

14 Έτη 5 Μήνες 7 Ημέρες
3 Έτη 1 Μήνας 29 Ημέρες
4 Έτη 11 Μήνες 13 Ημέρες
13 Έτη 2 Μήνες 27 Ημέρες
11 Έτη 7 Μήνες 8 Ημέρες
6 Έτη 2 Μήνες 1 Ημέρα
14 Έτη 10 Μήνες 29 Ημέρες
2 Έτη 9 Μήνες 8 Ημέρες
0 Έτη 2 Μήνες 18 Ημέρες

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Μαΐου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(5)
Στην 12416/17.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1480/τ.Β΄/27.04.2018, διορθώνονται:
1. στη σελίδα 16143, στη β΄στήλη, στον 17ο στίχο εκ
των άνω
το εσφαλμένο:
«...ΑΠΘ1...»
στο ορθό:
«...ΑΠΘ1 ...»
2. στην ίδια σελίδα, προστίθεται η υποσημείωση:
[Απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό
2913/23.7.2015, έγγραφο με αριθμό 5288/4.11.2015) με

θέμα «Εξορθολογισμός της Γραμματειακής Υποστήριξης
των Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ»].
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(6)
Στην 12568/17.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1480/τ.Β΄/27.04.2018, διορθώνονται:
1. στη σελίδα 16149, στην α΄στήλη, στον 26ο στίχο
εκ των κάτω
το εσφαλμένο:
«...ΑΠΘ1...»
στο ορθό:
«...ΑΠΘ1 ...»

ΑΔΑ: 659Υ46ΨΖ2Ν-3ΦΔ
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Τεύχος Β’ 2137/11.06.2018

2. στην ίδια σελίδα, προστίθεται η υποσημείωση:
[Απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό
2913/23.7.2015, έγγραφο με αριθμό 5288/4.11.2015) με
θέμα «Εξορθολογισμός της Γραμματειακής Υποστήριξης
των Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ»].
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
Ι

(7)
Στην 12418/24.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1623/τ.Β΄/10.05.2018, στη σελίδα
17795, προστίθεται η υποσημείωση:
«Απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό
2913/23.7.2015, έγγραφο με αριθμό 5288/4.11.2015) με
θέμα ‘’Εξορθολογισμός της Γραμματειακής Υποστήριξης
των Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ’’».
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

22937

(8)
Στην 11363/16.04.2018 απόφαση της Συγκλήτου
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1443/τ.Β΄/26.04.2018, διορθώνονται:
1. στη σελίδα 15635, στην α΄στήλη, στον 1ο στίχο εκ
των κάτω
το εσφαλμένο:
«...ΑΠΘ1...»
στο ορθό:
«...ΑΠΘ1 ...»
2. στην ίδια σελίδα, προστίθεται η υποσημείωση:
{Απόφαση της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό
2913/23.7.2015, έγγραφο με αριθμό 5288/4.11.2015) με
θέμα «Εξορθολογισμός της Γραμματειακής Υποστήριξης
των Σχολών και Τμημάτων του ΑΠΘ»}.
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

ΑΔΑ: 659Υ46ΨΖ2Ν-3ΦΔ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

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)

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

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

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

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

*02021371106180008*

