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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2

Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε αντίστοιχη θέση της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

3

Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε αντίστοιχη θέση της κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

4

Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Καθηγητή Α’ βαθμίδας Δημητρίου Ζησόπουλου του Αθανασίου, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση.

5

Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νέων
Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας» (New Media
Communication and Usability LΑΒ - NeMeCULAB)
στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 519
(1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Η Σύγκλητος έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του εδαφίου λα) της παρ. 2 του άρθρου 13, του εδαφίου θ) της παρ. 2 του άρθρου 14, του
εδαφίου α) της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/2017

Αρ. Φύλλου 155

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
2. Την από 10-12-2020 απόφαση της Συγκλήτου, αποφασίζει:
Την ανάθεση στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Ιδρύματος
της άσκησης από 1-1-2021 έως 31-12-2021 των κατωτέρω αρμοδιοτήτων:
1. έγκρισης των πρακτικών που εκδίδουν τα αρμόδια
γνωμοδοτικά όργανα (Επιτροπή Διενέργειας/Επιτροπή
Αξιολόγησης, Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων) στο
πλαίσιο της διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, ανεξαρτήτως ποσού, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΕΚΠΑ, κατά το στάδιο ανάθεσης αυτών,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 [«Δημόσιες
Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» Α΄ 147]
πλην της έγκρισης του Πρακτικού, με το οποίο, το κατά
περίπτωση αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο εισηγείται την
κατακύρωση (ή μη) της εν λόγω σύμβασης στον οριστικό
ανάδοχο,
2. έγκρισης πραγματοποίησης οποιασδήποτε δαπάνης
μέχρι του ποσού των εξακοσίων (600) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, κατά τη διαδικασία έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις
της παρ. 26 του άρθρου 2 του π.δ. 80/2016 («Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» Α΄ 145),
3. συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων στο πλαίσιο της διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και έργων, κατά τα
στάδια ανάθεσης και εκτέλεσης αυτών.
Η Σύγκλητος με αιτιολογημένη απόφασή της και πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών της δύναται
να ανακαλέσει την άσκηση ορισμένων εκ των ανωτέρω
αρμοδιοτήτων, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη ή του
αρμόδιου Αντιπρύτανη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθμ. ΔΦ 11.1/15427
(2)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε αντίστοιχη θέση της
κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
2. Τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68
(Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των ΑΕΙ) του ν. 4235/2014 (Α’ 32).
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 55 (Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) του
ν. 4264/2014 (Α΄ 118).
4. Την υπ’ αρ. 132/15/02-04-2015 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων και επιλογής μελών Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. και περιοδικής αξιολόγησής τους - Μετατροπή
θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 (Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού
Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων
και των Τ.Ε.Ι.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις.
7. Το Β΄ 2516/2019 «Αυτοδίκαιη μεταφορά από
07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως
10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι
Θεσσαλονίκης λόγων ένταξής τους από την εν λόγω
ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος».
8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-2-2020 υπουργική
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 106) «Συγκρότηση της Διοικούσας
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
9. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/2325/19.2.2020 απόφαση
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β΄ 550) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
10. Την υπ’ αρ. 170_2019-11-15 αίτηση ένταξης στην
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του μόνιμου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. Καραγιάννη Χρήστου, που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος.
11. Την υπ’ αρ. 185_2019-12-05 απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος περί ορισμού Τριμελούς
Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη του Καραγιάννη
Χρήστου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Τεύχος B’ 155/21.01.2021

12. Την από 195_2019-12-17 εισηγητική έκθεση της
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής περί ένταξης του
Καραγιάννη Χρήστου στην κατηγορία Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π).
13. Το υπ΄αρ. 1/7-2-2020 θέμα 6ο απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ΔΙ.ΠΑ.Ε όπου ομόφωνα αποφασίζεται η ένταξη του Καραγιάννη Χρήστου, μέλους Ε.Τ.Ε.Π.
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στην κατηγορία
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) διότι
διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.
14. Την υπό στοιχεία ΔΦ10.1/7997/5-6-2020 έκθεση
ελέγχου νομιμότητας επί της διαδικασίας του Προέδρου
της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
15. Το υπ΄αρ. 98315/Β1/23-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠ.Δ.Σ., της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη του Καραγιάννη Χρήστου του Γεωργίου,
που υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου μέλους Ειδικού
Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΤΕ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σε θέση Εργαστηριακού
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), κατηγορία Τ.Ε.
Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην οποία υπηρετεί ο προαναφερόμενος μετατρέπεται αυτοδίκαια με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής του, σε αντίστοιχη
θέση μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
(Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας Τ.Ε.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 11.1/15435
(3)
Ένταξη μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε αντίστοιχη θέση της
κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 79 του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων» (Α΄ 195).
2. Τις διατάξεις της περ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 68
(Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού των ΑΕΙ) του ν. 4235/2014 (Α΄ 32).
3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 55 (Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) του
ν. 4264/2014 (Α΄ 118).

Τεύχος B’ 155/21.01.2021

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

4. Την υπ’ αρ. 132/15/02-04-2015 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Διαδικασία προκήρυξης θέσεων και επιλογής μελών Ε.ΔΙ.Π. και
Ε.Τ.Ε.Π. και περιοδικής αξιολόγησής τους - Μετατροπή
θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π.».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 (Ρύθμιση θεμάτων Εκπαιδευτικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού
Προσωπικού ειδικών κατηγοριών των Πανεπιστημίων
και των Τ.Ε.Ι.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις.
7. Το Β΄ 2516/2019 «Αυτοδίκαιη μεταφορά από
07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως
10 του ν. 4610/2019 (Α’ 70) του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι
Θεσσαλονίκης λόγων ένταξής τους από την εν λόγω
ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος».
8. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-2-2020 υπουργική
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 106) «Συγκρότηση της Διοικούσας
Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
9. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/2325/19.2.2020 απόφαση
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Β΄ 550) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος».
10. Την υπ’ αρ. 135/31-10-2019 αίτηση ένταξης στην
κατηγορία Ε.ΔΙ.Π. του μόνιμου μέλους Ε.Τ.Ε.Π. Ιωάννου
Ηλέκτρα, που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος.
11. Το υπ΄αρ. 3/12-12-2019 θέμα 5ο απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος,
σχετική με τον ορισμό της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου και την
τεκμηρίωση αναγκαιότητας.
12. Την υπ’ αρ. 151/12-12-2019 (ΑΔΑ: 6ΣΤΦ46ΨΖ3ΠΞ2Θ) απόφαση του Κοσμήτορα της Σχολής Μηχανικών
περί ορισμού Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την
ένταξη της Ιωάννου Ηλέκτρας, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
ΔΙ.ΠΑ.Ε., στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
13. Την από 22/01/2020 εισηγητική έκθεση της Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής περί ένταξης της Ιωάννου
Ηλέκτρας στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).
14. Το υπ΄αρ. 6/26-02-2020 θέμα 1ο απόσπασμα
πρακτικού της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του
ΔΙ.ΠΑ.Ε. με θέμα «Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου
της Ηλέκτρας Ιωάννου».
15. Το υπ΄αρ. 2/19-3-2020 θέμα 3ο απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής
Μηχανικών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. όπου ομόφωνα αποφάσισε
να προτείνει στον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής
του ΔΙ.ΠΑ.Ε. την ένταξη της Ιωάννου Ηλέκτρας μέλους
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Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών στην κατηγορία Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
διότι διαθέτει τα απαιτούμενα από το νόμο προσόντα.
16. Το υπό στοιχεία 125092/Β1/21.09.2020 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΜΠ.Δ.Σ., της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Ιωάννου Ηλέκτρας του Πέτρου, που
υπηρετεί σε οργανική θέση μόνιμου μέλους Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΤΕ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), στην κατηγορία του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΤΕ με γνωστικό
αντικείμενο «Επεμβάσεις σε Υφιστάμενα Κτίρια και Αστικά Σύνολα: Επανάχρηση και Χωρικές Αναπλάσεις».
Η οργανική θέση της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην οποία υπηρετεί η προαναφερόμενη μετατρέπεται αυτοδίκαια με την
ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξής της, σε αντίστοιχη
θέση μέλους της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) κατηγορίας ΤΕ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 5 Οκτωβρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 2357
(4)
Μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης Καθηγητή Α’ βαθμίδας Δημητρίου Ζησόπουλου του Αθανασίου, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε μόνιμη οργανική θέση.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α΄70).
2. Την υπ’ αρ. 5327/30-5-2019 (Β΄ 2151) απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη του πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
σύμφωνα με τον ν. 4610/2019».
3. Την υπ’ αρ. 5329/30-5-2019 (Β΄ 2155) απόφαση του
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας «Ένταξη των Μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του πρώην Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Μακεδονίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με τον ν. 4610/2019».
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/6-9-2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και
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διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»
(Α’ 195).
5. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
6. Τις διατάξεις της περ. ββ’ της παρ. 4 του άρθρου 18
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
7. Την υπ’ αρ. 45/24-09-2020 αίτηση του Δημητρίου
Ζησόπουλου του Αθανασίου, για μετατροπή της θέσης
του, από προσωποπαγή σε μόνιμη οργανική θέση Δ.Ε.Π.
βαθμίδας Καθηγητή.
8. Την υπ’ αρ. 6894/30-07-2019 (ΑΔΑ ΨΠ3Ι469Β7Κ3ΘΥ) απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας «Συγκρότηση Επιτροπής Κρίσης των αιτήσεων καθηγητών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για μετατροπή των
θέσεών τους από προσωποπαγείς σε οργανικές».
9. Με το υπ΄αρ. 374/23-11-2020 (υπ΄αρ. 1567/
24-11-2020) έγγραφο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με το οποίο διαβιβάστηκε η απόφαση της Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης, για τη μετατροπή
της προσωποπαγούς θέσης του καθηγητή Α’ βαθμίδας
Δημητρίου Ζησόπουλου του Αθανασίου, του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με την οποία διαπιστώθηκε η συνδρομή των προβλεπόμενων προσόντων της υποπερ. iii της υποπερ. γγ’
της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4009/2011
(Α΄ 195), σε μόνιμη οργανική θέση της ίδιας βαθμίδας.
10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
11. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/6-9-2019 υπουργική
απόφαση (Υ.Ο.Δ.Δ. 709), με την οποία διαπιστώθηκε ότι
ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
εξελέγη ο Θεοδουλίδης Θεόδωρος του Παύλου, Καθηγητής πρώτης βαθμίδας, με θητεία τριών ετών, από
1-9-2019 έως 31-8-2022.
12. Την υπ’ αρ. 2306/05-01-2021 (ΑΔΑ 6Ξ9Γ469Β7Κ0ΛΛ) πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, με την οποία ολοκληρώθηκε ο προβλεπόμενος από την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4610/2019
έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας, αποφασίζουμε:
Τη μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης του μέλους
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Καθηγητή
Α’ βαθμίδας, του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Δημητρίου Ζησόπουλου του Αθανασίου, σε μόνιμη οργανική θέση της
ίδιας βαθμίδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 8 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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Αριθμ. 45
(5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο
Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας»
(New Media Communication and Usability LΑΒ NeMeCULAB) στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και
Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και
το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του παραπάνω νόμου.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 5 του π.δ. 83/
1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α’ 31).
4. Το π.δ. 79/2013, «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο» (Α’ 119).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4559/2018
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες
διατάξεις» (Α’ 142).
6. Την υπ’ αρ. 159130/Ζ1/20.11.2020 απόφαση του
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων περί μετονομασίας της Σχολής Ιστορίας και Μετάφρασης - Διερμηνείας του Ι.Π. (Β’ 5312).
7. Την υπό στοιχεία 108151/Ζ1/21-8-2020 διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
περί εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων στο
Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).
8. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
9. Την Έκθεση Σκοπιμότητας του Εργαστηρίου.
10. Τη βεβαίωση του Προέδρου του Τμήματος περί
εξασφάλισης χώρου εγκατάστασης του Εργαστηρίου.
11. Την από 03-12-2020 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του
Ιονίου Πανεπιστημίου (7η Συνεδρίαση) για την ίδρυση
εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας» (New Media Communication
and Usability LΑΒ - NeMeCULAB).
12. Την από 21-12-2020 απόφαση της Συγκλήτου του
Ιονίου Πανεπιστημίου (11η Συνεδρίαση) για την ίδρυση
εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας» (New Media Communication
and Usability LΑΒ - NeMeCULAB) και την έγκριση του
Εσωτερικού Κανονισμού.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου ή της
κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύματος, δεδομένου ότι
το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα πράξη του
Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους,
αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νέων
Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας» (New Media
Communication and Usability LΑΒ - NeMeCULAB) στο
Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής
Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου και καθορίζεται ο εσωτερικός του
κανονισμός, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου το Εργαστήριο με
τίτλο «Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας» με διεθνή τίτλο «New Media Communication and
Usability LΑΒ - NeMeCULAB» (εφεξής Εργαστήριο) για να
καλύψει τις εκπαιδευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των φοιτητών/τριών και του προσωπικού
του Τμήματος στα γνωστικά αντικείμενα: της επικοινωνίας με χρήση νέων τεχνολογιών, της ανάλυσης δεδομένων και επικοινωνίας, της ψηφιακής αλληλεπίδρασης για
την εκμάθηση και την ενημέρωση, της εμπειρίας χρήστη
για διαδικτυακούς τόπους και εφαρμογές, της σχεδίασης
και παραγωγής ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών
για την πληροφόρηση, της αξιολόγησης ευχρηστίας
διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών, των νέων μέσων
επικοινωνίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, της πολιτικής
επικοινωνίας, της σχεδίασης γραφικού περιβάλλοντος
καθώς και της ψηφιακής περιβαλλοντικής επικοινωνίας.
Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην αριστεία, στην
υποστήριξη της διδασκαλίας στον ευρύτερο τομέα της
ψηφιακής επικοινωνίας, στη χρηστοκεντρική σχεδίαση,
στην ενίσχυση της εύχρηστης πρόσβασης σε πληροφόρηση για όλους/ες καθώς και στη διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι σκέφτονται, νιώθουν,
συμπεριφέρονται, και ενεργούν διαδικτυακά με τα νέα
μέσα επικοινωνίας.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός- Πλαίσιο Λειτουργίας
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή του Εργαστηρίου
Το Εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Καθώς και
άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε θέματα
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητάς του.
2. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενά του.
3. Την υλοποίηση νέων ερευνητικών προγραμμάτων
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας
για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα πλαίσια
διατμηματικών - διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων.
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4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
5. Τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου με σκοπό
την θεωρητική και πρακτική εξειδίκευσή τους.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
7. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53), όπως
εκάστοτε ισχύει.
8. Τη συνεργασία και την υποστήριξη εκτελουμένων
έργων από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη
συμβολή του εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση
προβλημάτων που σχετίζονται με τα γνωστικά του αντικείμενα.
9. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με παραγωγικούς
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
10. Την υποστήριξη της έρευνας υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη Διδακτικού
και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας, που κατέχουν θέσεις
των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου,
από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, καθώς και από μέλη του λοιπού
επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Συνεργαζόμενοι ερευνητές με το Εργαστήριο
μπορεί να είναι μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Ιονίου
Πανεπιστημίου, καθώς και άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
Στο Εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπιστημιακοί υπότροφοι, μεταδιδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό
προσωπικό μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή
του Εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επι-
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κοινωνίας με τριετή θητεία, του οποίου το γνωστικό
αντικείμενο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114).
2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες, όπως: Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα
για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την
κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου, η υποβολή
στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου και τριετούς
απολογισμού των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου,
η εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τον ορισμό των
υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό του Εργαστηρίου, καθώς και η υπογραφή κάθε
εγγράφου που σχετίζεται με το εργαστήριο. Επίσης η
εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα
του Πανεπιστημίου.
3. Σε περίπτωση απουσίας του, ο διευθυντής του εργαστηρίου αναπληρώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται
σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών
προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά
τη χρησιμοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν
παραδοθεί.
Άρθρο 7
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Τα έσοδα του Εργαστηρίου, πέραν των εσόδων που
θα προέρχονται από την κατανομή των πιστώσεων σε
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εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του
Τμήματος, θα προέρχονται στο μεγαλύτερο βαθμό από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και
επιστημονικών εφαρμογών - συστημάτων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την παρ. 3 του
άρθρο 3, του π.δ. 159/1984, όπως εκάστοτε ισχύει.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς
του Εργαστηρίου.
στ. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το Εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
Εργαστηρίου.
Και
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Με απόφαση
του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο
Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας» με διεθνή
τίτλο «New Media Communication and Usability LΑΒ NeMeCULAB». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους
χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται
το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «Ιόνιο Πανεπιστήμιο» και στον εσωτερικό
«Εργαστήριο Νέων Μέσων Επικοινωνίας και Ευχρηστίας»
και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του
Ιονίου Πανεπιστημίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.
4. Το Εργαστήριο διατηρεί ηλεκτρονική παρουσία
στο Διαδίκτυο μέσω ιστότοπου σε subdomain του
ιστότοπου του Τμήματος, όπου εμφανίζονται κατ’ ελάχιστον τα μέλη, οι πόροι και οι δραστηριότητές του,
στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Για την ανάπτυξη, τη δημοσίευση και τη συντήρηση του ιστότοπου
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χρησιμοποιούνται οι πόροι του Τμήματος, της Σχολής
και του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κέρκυρα, 8 Ιανουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02001552101210008*

