
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός του κατ΄ αποκοπή χορηγήματος για 
καθαριότητα της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας 
Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Χίου.

2 Τροποποίηση του άρθρου 6 της αριθμ. 50/57/
24-4-2018 (ΦΕΚ 3264/τ.Β΄/8-8-2018) απόφαση 
της Συγκλήτου, η οποία αφορά στον Κανονισμό 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντι-
σύλληψη» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Πληροφορική 
στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» 
του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστή-
μης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου.

4 Καθιέρωση με αποζημίωση υπερωριακής, νυ-
κτερινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του 
μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθήνων “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, για το 
έτος 2019.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

5 Διόρθωση σφαλμάτων στην 815/12746/24-4-2018
απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πα-
τρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1627/10-5-2018 
(τ.Β’).

6 Διόρθωση σφαλμάτων στην 669/11786/17-4-2018
απόφαση της Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πα-
τρών δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1536/4-5-2018 
(τ.Β’).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 43 (1)
  Καθορισμός του κατ΄ αποκοπή χορηγήματος 

για καθαριότητα της Δημοσιονομικής Υπηρεσί-

ας Εποπτείας και Ελέγχου στο Νομό Χίου.

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α’ 28-6-2014) Αρχές δημο-

σιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες δια-
τάξεις όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

2. Της απόφασης 2/5091/0026/25-5-2012, άρθρο 2 
παρ. 2 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25-5-2012). Υπ. Οικονομικών «Περί 
καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή δαπανών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων 
και μισθωμάτων κτιρίων δημόσιων υπηρεσιών».

3. Της αριθμ. 2/99990/0004/30-12-2016 απόφαση 
(ΦΕΚ 4480Β’) ανάθεσης αρμοδιοτήτων στις Δ.Υ.Ε.Ε.

4. Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

5. Του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 2314/1953 «περί καθο-
ρισμού δημοσίων καταστημάτων».

6. Του ν. 4446/2016 άρθρο 95 “Κύριοι Διατάκτες 
Προϋπολογισμού Υπουργείου Οικονομικών”.

7. Του ν.4584/2018 (ΦΕΚ 213Α’) «Κύρωση του Γενικού 
Προϋπολογισμού του Κράτους Οικονομικού Έτους 2019».

8. Του Προϋπολογισμού των Περιφερειακών Υπηρε-
σιών Υπουργείων στους Νομούς για το Οικ Ετος 2019.

9. Της αριθμ. 42/16-1-2019 βεβαίωσης της Δ.Υ.Ε.Ε. στο 
Ν. Χίου περί ύπαρξης πίστωσης.

10. Της αριθμ. 31/10-1-2019 απόφασης ανάληψης 
δέσμευσης πίστωσης δαπάνης που καταχωρήθηκε με 
α/α 5967 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
της υπηρεσίας, αποφασίζει:

Καθορίζει το κατ’ αποκοπή χορήγημα για καθαριότητα 
της Δ.Υ.Ε.Ε. στο νομό Χίου για το οικονομικό έτος 2019 
σε βάρος του προϋπολογισμού 2019.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Υπηρεσία Φορέας 
Ειδ. Φορέας Λογαριασμός

Ποσά

Μηνιαίως Σύνολο

Δ.Υ.Ε.Ε. στο Νομό Χίου 1023-204-0315400 2410288001 200,00 2.400,00€

Τη διαχείριση των ανωτέρω χρημάτων την αναθέτουμε 
στην Προϊσταμένη της Υπηρεσίας η οποία οφείλει να 
τηρεί τα σχετικά δικαιολογητικά (Αποδείξεις - Τιμολόγια). 
Το ανωτέρω χορήγημα θα καταβάλετε στο τέλος κάθε 
2μήνου. Από τις διατάξεις της παρούσας προκαλείται 
δαπάνη ύψους 2.400,00 € εις βάρος του Λογαριασμού 
2410288001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Χίος, 16 Ιανουαρίου 2019

  Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη
της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας
και Ελέγχου Ν. Λέσβου

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΗ 

Ι

Αριθμ. απόφ. 20/9/17-1-2019 (2)
   Τροποποίηση του άρθρου 6 της αριθμ. 50/57/

24-4-2018 (ΦΕΚ 3264/τ.Β΄/8-8-2018) απόφαση 

της Συγκλήτου, η οποία αφορά στον Κανονισμό 

του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο: «Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - Αντι-

σύλληψη» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-

ου Θράκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/25072/969/16-1-2017 απόφα-

ση Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
αναφορικά με τον ορισμό «Αναπληρωτών Πρύτανη -
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πρύτανη – Αναπλήρωση 
Πρύτανη» (ΦΕΚ 327/8-2-2017, τ.Β΄).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 45, παρ. 1 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), η οποία τροποποιήθηκε με 
την παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ 
02-03-2018, τ.Α΄) σύμφωνα με τις οποίες «Με απόφαση 
της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο 
οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυα-
κό τόπο του Ιδρύματος και κοινοποιείται στο Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85, παρ. 6, εδ. β του ν. 4485/
2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ.Α΄), σύμφωνα με τις οποίες «Τα 
ΑΕΙ οφείλουν, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, … να καταρτίσουν 
και να δημοσιεύσουν τους Κανονισμούς του άρθρου 45».

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λει-
τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α΄ 189) «Διασφάλιση 
της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα με-
ταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Πα-
ράρτημα Διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσί-
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής στην αρ. 3/27-11-2018 συνεδρίαση της και το από-
σπασμα πρακτικού αυτής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 49/57/
24-4-2018 (ΦΕΚ 2484/28-6-2018/τ.Β΄) με την οποία εγκρί-
θηκε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Προγεννητικός Έλεγχος - Τοκετός - 
Αντισύλληψη» του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή του ν.4485/2017 
(ΦΕΚ 114 Α΄).

9. Την απόφαση της Συγκλήτου συνεδρίαση 50/57/
24-4-2018 (ΦΕΚ 3264/8-8-2018/τ.Β΄) με την οποία εγκρί-
θηκε ο Κανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

10. Τη με αριθμ. 4/13/19-4-2018 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανε-
πιστημίου Θράκης και το απόσπασμα πρακτικού αυτής.

11. Το με αριθμ. 92530/Ζ1/6-6-2018 (ΔΠΘ/ΔΑΘ/48850/
3383/6-6-2018) έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπο-
λογισμού του ιδρύματος, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 6 της αριθμ. 50/57/
24-4-2018 (ΦΕΚ 3264/τ.Β΄/8-8-2018) απόφασης Συγκλή-
του, ως ακολούθως:

«Άρθρο 6
Κατηγορίες Υποψηφίων για φοίτηση στο Π.Μ.Σ.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων Ια-
τρικής, Ψυχολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτι-
κής, Νοσηλευτικής των πανεπιστημίων της ημεδαπής 
ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής.

Επίσης γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ Μαι-
ευτικής, Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Λογοθερα-
πείας, Διατροφής και Διαιτολογίας καθώς επίσης και 
Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου της 
ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε 
φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος σπουδών πρώ-
του κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης 
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), 
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α' 80). ».
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κομοτηνή, 17 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ

Ι

Αριθμ. 298 (3)
    Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Πληροφορική 

στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» 

του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστή-

μης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιο-

νίου Πανεπιστημίου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Έ  χοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114/τ.Α'/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 
83Α'/11-5-2016) "Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δι-
ατάξεις".

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α'/4-8-2017).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του π.δ.83/1984 
«Ιδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄31).

5. Το π.δ. 79/2013 (ΦΕΚ 119 Α'/28-5-2013), «Ίδρυση 
Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, 
συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».

6. Τη με αριθμ. Ι.Π. 3075/4-12-2015 Διαπιστωτική Πρά-
ξη του Υπουργού και της Αναπληρώτριας Υπουργού παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπι-
στώνεται ο διορισμός του Βασίλειου Χρυσικόπουλου του 
Κωνσταντίνου, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής 
της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφο-
ρικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, ως Πρύτανη του Ιονίου 
Πανεπιστημίου.

7. Το ΦΕΚ 678/14-12-2017 τ.ΥΟΔΔ, στο οποίο δημο-
σιεύθηκε η από 29-11-2017 απόφαση της Συγκλήτου/ 
5η συνεδρίαση που αφορά στη διόρθωση της αριθμ. 
2780/9-11-2015 απόφασης του Συμβουλίου του Ιονί-
ου Πανεπιστημίου σχετικά με τη λήξη της θητείας του 
Πρύτανη: (... Με πλήρη τετραετή θητεία, αρχομένης από 
την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του Υπουργού 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

8. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής και την έκθεση 
σκοπιμότητας για την ίδρυση και λειτουργία εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Πληροφορικής στις Ανθρω-
πιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες» στο Τμήμα Πληρο-
φορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

9. Την από 19-7-2018 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Πληροφορικής της Σχο-

λής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του 
Ιονίου Πανεπιστημίου.

10. Την από 17-1-2019 απόφαση της 11ης συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου,

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, δεδο-
μένου ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρού-
σα πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επι-
στήμες» στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπι-
στημίου της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και 
Πληροφορικής και τον καθορισμό του εσωτερικού του 
κανονισμού, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πληροφορικής του Ιονίου Πανε-
πιστημίου εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο 
Πληροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επι-
στήμες - Humanistic and Social Informatics Laboratory 
- HILab» και καθορίζεται ο εσωτερικός του κανονισμός. 
Το Εργαστήριο δημιουργείται για να καλύψει τις εκπαι-
δευτικές αλλά και τις ερευνητικές δραστηριότητες των 
φοιτητών και του προσωπικού του Τμήματος στα γνω-
στικά αντικείμενα: της Πολυμεσικής Πληροφορικής, της 
Ανάλυσης της Γνώμης του Ιστού, της Μοντελοποίησης 
του Σημασιολογικού Χώρου των Βιντεοπαιχνιδιών και 
άλλων Εφαρμογών, της Τεχνητής Νοημοσύνης με έμφα-
ση στη Γλωσσική Τεχνολογία, της Γλωσσικής Τεχνολογίας 
και της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας, της Μηχανικής 
Μάθησης, του Σημασιολογικού και Κοινωνικού Ιστού, της 
Αναπαράστασης και Διαχείρισης Εννοιολογικού Πλαισί-
ου και Γνώσης, της Διαδικτυακής Κίνησης και Υπηρεσιών 
Διαδικτύου, των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δια-
δίκτυο και τον Παγκόσμιο Ιστό, των Τεχνολογιών Πολυ-
μεσικού Περιεχομένου, των Πολυμέσων, του Απανταχού 
Υπολογίζειν, του Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού, των 
Διαδικτυακών Εφαρμογών και Κοινωνικών Δικτύων, των 
Εφαρμογών Ανάλυσης Δεδομένων Μεγάλης Κλίμακας 
και των Διασυνδεδεμένων Υπολογιστικών Συστημάτων 
και Δεδομένων, της Αρχιτεκτονικής Υπολογιστικών Συ-
στημάτων και των Τεχνολογιών Λογισμικού.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή του Εργαστηρίου

Το εργαστήριο έχει ως αποστολή:
1. Εκτενή κάλυψη διδακτικών και εργαστηριακών ανα-

γκών του Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο στα μαθήματα που σχετίζονται με το γνωστικό 
του αντικείμενο.
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2. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε 
θέματα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του εργα-
στηρίου, μέσω εκπόνησης πτυχιακών εργασιών, καθώς 
και μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών και την 
διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της 
οργάνωσης σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων και δια-
λέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων 
σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά.

3. Προσέλκυση πόρων στο πλαίσιο εκτέλεσης ερευνη-
τικών έργων και παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε 
φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

4. Προσέλκυση υψηλού επιπέδου προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών, καθώς και μεταδιδακτορικών 
ερευνητών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

5. Ενεργή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά προγράμματα 
σπουδών.

6. Ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνερ-
γασιών με άλλα Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα 
στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό που αναπτύσσουν όμοια ή 
συναφή δραστηριότητα.

7. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (Α'53).

Άρθρο 4
Προσωπικό του Εργαστηρίου

1. Το προσωπικό του Εργαστηρίου μπορεί να απο-
τελείται από Καθηγητές και Λέκτορες, μεταπτυχιακούς 
φοιτητές, άμισθους επιστημονικούς συνεργάτες που η 
επιστημονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά 
και ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου, μέλη 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού II (ΕΕ-
ΔΙΠ), καθώς και λοιπό επιστημονικό και τεχνικό προσω-
πικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

2. Οι Καθηγητές και Λέκτορες του Εργαστηρίου έχουν 
τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κεί-
μενη νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Εργα-
στηρίου.

3. Το υπόλοιπο προσωπικό του Εργαστηρίου, μόνιμο 
ή επί συμβάσει (ερευνητικό, διοικητικό, τεχνικό) έχει τις 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπονται από 
την κείμενη νομοθεσία, τους κανόνες λειτουργίας του 
Εργαστηρίου και την σύμβαση μεταξύ αυτών και του 
Εργαστηρίου.

4. Άμισθοι συνεργάτες του Εργαστηρίου έχουν τις υπο-
χρεώσεις και τα δικαιώματα που προβλέπει η κείμενη 
νομοθεσία και οι κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου.

5. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των Καθηγητών και 
Λεκτόρων και των μελών ΕΤΕΠ και ΕΕΔΙΠ γίνεται με τη δι-
αδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής νομοθεσί-
ας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση του Εργαστηρίου και Αρμοδιότητες

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής με τριετή θη-
τεία, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει το 
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής 

μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου 
καθηγητή και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α'/4-8-2017). Ο Διευθυντής 
αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος 
από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας από την πρώ-
τη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη 
βαθμίδα του επίκουρου.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως: - ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - 
μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρί-
ου, - η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, - η 
μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του προ-
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου καθώς και για 
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κα-
τανομή των χώρων του Εργαστηρίου, - εισηγείται στα 
αρμόδια όργανα για: α) τον ορισμό υπολόγων αναλωσί-
μων υλικών, του κινητού εξοπλισμού και των χώρων και 
β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού του ερ-
γαστηρίου - η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριο-
τήτων του εργαστηρίου, - η υπογραφή κάθε εγγράφου 
που σχετίζεται με το Εργαστήριο και - η εκπροσώπηση 
του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστη-
μίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υποδομές

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιονίου Πανε-
πιστημίου και σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό 
για την εγκατάσταση των συστημάτων και του λοιπού 
τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέρ-
γεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών 
προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται 
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώ-
ρους των κτιρίων «Αρεταίος» και «Γαληνός», εμβαδού 
περίπου 60 τ.μ. Το Εργαστήριο μπορεί να χρησιμοποιεί 
τις εγκαταστάσεις και υποδομές του τμήματος για την 
λειτουργία του. Για την χρήση διαμοιραζόμενων πόρων 
απαιτείται σχετική συνεννόηση με τα άλλα Εργαστήρια 
του οικείου τμήματος.

Άρθρο 7
Θέματα λειτουργίας και ασφάλειας
εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων

1. Υπεύθυνος για την ασφάλεια του εξοπλισμού και 
των εγκαταστάσεων είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρί-
ου. Προβλέπεται η ανάθεση της ευθύνης αυτής και σε 
άλλον Καθηγητή ή Λέκτορα ή τεχνικό προσωπικό του 
Εργαστηρίου που προτείνεται από τον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου και εγκρίνεται από την Γ.Σ. του τμήματος.

2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει 
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αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στην χρη-
σιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν 
υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Χρήση υλικοτεχνικής υποδομής:
4.1 Το υλικό, λογισμικό και ο εξοπλισμός του Εργα-

στηρίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το προσωπικό 
του Εργαστηρίου και τους φοιτητές του για: εκπαίδευ-
ση φοιτητών, πραγματοποίηση έρευνας, εκπόνηση δι-
δακτορικών διατριβών μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Εργαστηρίου και εκπόνηση διπλωματικών/πτυχιακών 
εργασιών, καθώς και κάθε άλλη χρήση που εμπίπτει στην 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

4.2 Oι Καθηγητές και Λέκτορες του τμήματος και οι με-
ταπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος μπορούν να χρησι-
μοποιούν το υλικό, λογισμικό και τον εξοπλισμό του Ερ-
γαστηρίου μετά από συνεννόηση με τον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου. Σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης φθοράς, 
απώλειας ή κακής χρήσης του υλικού του Εργαστηρίου, 
διαπιστώνεται το είδος και ο βαθμός της υπευθυνότητας 
του υπαιτίου. Το κόστος της ζημιάς καταλογίζεται στον 
υπαίτιο ανάλογα με τον βαθμό υπαιτιότητας του. Επι-
πλέον, αν η ζημιά προκαλείται σκόπιμα, τότε η υπόθεση 
παραπέμπεται στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

Άρθρο 8
Οικονομικοί πόροι του Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο μπορεί να αντλεί τους πόρους του 
από:

1.1) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

1.2) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

1.3) Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ.  159/1984 9 (Α'53).

1.4) Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

1.5) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους σκο-
πούς του Εργαστηρίου.

1.6) Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
2. Το Εργαστήριο μπορεί να χρηματοδοτείται από 

ερευνητικά προγράμματα που ανταποκρίνονται στους 
επιστημονικούς στόχους του και τα οποία ανακοινώνο-
νται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος, αμέσως μετά 
την κοινοποίηση εγκρίσεως του προγράμματος από τον 
χρηματοδοτικό φορέα.

3. Τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιεί-
ται στο Εργαστήριο είναι δημοσιεύσιμα, εκτός αν υπάρ-
χει ειδική συμφωνία για τη μη δημοσίευση τους μεταξύ 
του φορέα χρηματοδότησης και του Εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Βιβλία και λοιπά τηρούμενα στοιχεία

Στο Εργαστήριο τηρούντα σε φυσική ή ηλεκτρονική 
μορφή τα ακόλουθα:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας/εγγράφων
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων (κτηματολόγιο)
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
• Βιβλία χρέωσης οργάνων, επιστημονικών βιβλίων 

και περιοδικών
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
• Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
• Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας
• Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων

Άρθρο 10
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Πλη-

ροφορικής στις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες 
- Humanistic and Social Informatics Laboratory - HILab»». 
Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του 
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι 
εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα «Humanistic and Social Informatics Laboratory» 
χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλλη-
λογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κέρκυρα, 23 Ιανουαρίου 2019

Ο Πρύτανης 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 1079 (4)
    Καθιέρωση με αποζημίωση υπερωριακής, νυκτε-

ρινής και εξαιρεσίμων ημερών εργασίας του μό-

νιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου του Γενικού Νοσοκο-

μείου Αθήνων “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”, για το έτος 2019.

  Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄) «Δι-

αχείριση μη εξυπηρετούμενων…. Μεταρρυθμίσεων».
2. Το άρθρο 12 του ν. 4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α΄/24-12-2014)

«Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεν-
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νητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

3. Το ν.3861/2012 (ΦΕΚ 112/Α΄/13-7-2012) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» 
και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 7 του ν.3329/2005 (Α΄81) «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.101219/28-12-2018 απόφαση 
«Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής, νυχτερινής και 
εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου προσωπι-
κού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ανά Υγειονομική 
Περιφέρεια» (ΦΕΚ 6063/31-12-2018/τ.Β΄) του Υπουργεί-
ου Υγείας.

6. Την αριθμ. 62112/31-12-2018 απόφαση της 1ης Υ.ΠΕ. 
Αττικής «Κατανομή ποσού για αμοιβή υπερωριακής, νυ-
χτερινής και εξαιρέσιμων ημερών εργασίας του μόνιμου 
προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 1ης 
Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, έτους 2019» με την 
οποία εγκρίθηκε το ποσό των ενός εκατομμυρίου ευρώ 
(1.000.000,00 €) για το Γενικό Νοσοκομείο Αθήνων «ΙΠ-
ΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» (ΑΔΑ: ΩΔΠΝ469Η26-ΤΝΦ).

7. Την αριθμ. Α2β/Γ.Π.οικ.: 34394/13-5-2016 κοινή 
υπουργική απόφαση «Διορισμός Διοικήτριας στο Γενικό 
Νοσοκομείο Αθήνων "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ", αρμοδιότητας 1ης 
Υ.ΠΕ. Αττικής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250/19-5-2016).

8. Την αριθμ. Υ4α/11974/2013 (Β΄299) κοινή υπουργική 
απόφαση σχετικά με τον «Οργανισμό του Γενικού Νοσο-
κομείου Αθήνων «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», όπως ισχύει.

9. Το γεγονός ότι το Νοσοκομείο λειτουργεί σε 24ωρη 
βάση και ως εκ τούτου απαιτείται απασχόληση και κατά 
τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες, υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη προσωπικού λόγω συνταξιοδοτήσεων, 
μετατάξεων, μετακινήσεων που υποχρεώνει μεγάλο μέ-
ρος υπαλλήλων να κάνει χρήση υπολοίπου κανονικής 
αδείας και repo εφημεριών του προηγουμένου έτους και 
τους αναγκάζει να εργάζονται πολλές πέραν του ωρα-
ρίου τους ώρες, καθημερινές και αργίες, προκειμένου 
οι Υπηρεσίες του Νοσοκομείου να είναι συνεπείς στις 
υποχρεώσεις τους, αποφασίζουμε:

1. Καθιερώνουμε με αποζημίωση υπερωριακή απα-
σχόληση, απογευματινή, νυκτερινή εργασία και εργασία 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, των μονίμων 
υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου του Γενικού Νοσοκομείο Αθήνων «ΙΠΠΟ-
ΚΡΑΤΕΙΟ», καθώς και νυκτερινή εργασία και εργασία κατά 
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες προς συμπλήρωση 
της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής, για το έτος 2019 ως 
εξής:

α) 700 υπάλληλοι για 150.000 ώρες απογευματινής 
υπερωριακής εργασίας

β) 40 υπάλληλοι για 8.000 ώρες νυκτερινής καθ’ υπέρ-
βαση εργασίας και

γ) 85 υπάλληλοι για 16.500 ώρες καθ’ υπέρβαση εργα-
σίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες.

δ) 700 υπάλληλοι για 270.000 ώρες νυκτερινής εργασί-
ας και εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες 
προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής.

2. Η απογευματινή υπερωριακή εργασία ορίζεται ανά 
εξάμηνο μέχρι εκατό είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο 
και η υπερωριακή εργασία για νυκτερινές ώρες, Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, ορίζεται ανά εξάμηνο μέχρι 
ενενήντα έξι (96) ώρες κατά περίπτωση ανά υπάλληλο.

3. Το συνολικό ετήσιο κόστος της αποζημίωσης των 
παραπάνω ωρών ανέρχεται σε 1.000.000,00 € (ΚΑΕ 
0261, 0263) κι έχει εγκριθεί για τον Φορέα με την αριθμ. 
62112/31-12-2018 απόφαση της Διοίκησης της 1ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019

Η Διοικήτρια

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

I

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(5)
      Στην 815/12746/24-4-2018 απόφαση της Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1627/10-5-2018 (τ.Β'), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 17846 στην Β' στήλη, στους 34-35 στί-
χους διορθώνεται το εσφαλμένο:

«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης»
στο ορθό:
«Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)»
2. Στη σελίδα 17846 στην Β' στήλη, στους 50 και 55 

στίχους διορθώνεται:
το εσφαλμένο «Μ.Δ.Ε.»
στο ορθό:
«Δ.Μ.Σ.»
3. Στη σελίδα 17847, στον 1 στίχο διορθώνεται:
το εσφαλμένο «Μ.Δ.Ε.»
στο ορθό:
«Δ.Μ.Σ.»
4. Στη σελίδα 17849 στην Α' στήλη, στον 3 στίχο (ξε-

κινώντας την αρίθμηση μετά τον πίνακα) διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «στου»
στο ορθό: «στους»
5. Στη σελίδα 17849 στην Α' στήλη, στον 10 στίχο (ξε-

κινώντας την αρίθμηση μετά τον πίνακα) να παραληφθεί 
το «κάθε»:

6. Στη σελίδα 17849 στην Β' στήλη, στον 13 στίχο δι-
ορθώνεται:

το εσφαλμένο: «κόστος»
στο ορθό: «κόστους»

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)
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      Στην 669/11786/17-4-2018 απόφαση της Πρύτανης 
του Πανεπιστημίου Πατρών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
1536/4-5-2018 (τ.Β'), γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις:

1. Στη σελίδα 16710 στην Α' στήλη, στους 24-25 στί-
χους διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(ΜΔΕ)»

στο ορθό: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ)»

2. Στη σελίδα 16710 στην Α' στήλη, στους 36 και 40 
στίχους διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»
στο ορθό: «ΔΜΣ»
3. Στη σελίδα 16710 στην Β' στήλη, στους 5, 13 και 15 

στίχους διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «ΜΔΕ»
στο ορθό: «ΔΜΣ».

  (Από το Πανεπιστήμιο Πατρών)  
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*02002930702190008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

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

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής 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) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

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

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

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

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

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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