
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-
ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής.

2 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλ-
λαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία/MSc in Global 
Environmental Change, Management and 
Technology», Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περι-
βάλλοντος.

3 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-
στήριο Οικοϋδραυλικής και Διαχείρισης Εσωτε-
ρικών Υδάτων», διεθνής ονομασία «Laboratory 
of Ecohydraulics και Inland Water Management», 
στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου 
Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

4 Αυτοδίκαιη μεταφορά μελών ΔΕΠ του Τ.Ε.Ι. Ιονίων 
Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

5 Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Σούμα 
Νικολάου του Βασιλείου, μέλους κατηγορίας Ερ-
γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπι-
στικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 28869 (1)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου, υπηρετού-

ντος μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και 

Παιδαγωγικής .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/ 

2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 τ. Α΄) και του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 
195/6-9-2011 τ.Α΄), όπως ισχύει,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 
(ΦΕΚ 83/11-5-2016 τ. Α΄),

3. Την εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αριθμ. 126603/Z2/
29-7-2016 (ΑΔΑ:Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ),

4. Την απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων 49939/Ζ2/1-4-2019 (ΦΕΚ 557 τ.Γ΄),

5. Τη διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Π.Θ. 
αριθμ. 23954/17-4-2019 (ΑΔΑ: 69ΝΓ46Ψ8ΧΒ-Υ2Ψ),

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φι-
λοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής 
αριθμ. συνεδρ. 280/23-5-2019, για τον καθορισμό γνω-
στικού αντικειμένου της Κωνσταντίνας Ηλιοπούλου του 
Αποστόλου, μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής, λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό ή επι-
στημονικό-ερευνητικό έργο, τους μεταπτυχιακούς τίτ-
λους σπουδών και τη γνώμη του Τομέα Παιδαγωγικής 
του Τμήματος (έγγραφο του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής αριθμ. 1064/5-6-2019),

7. Την αίτηση από τις 8-5-2019 του παραπάνω μέλους 
Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής για 
τον καθορισμό του γνωστικού αντικειμένου του,

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δια-
πιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Κωνσταντίνας Ηλιο-
πούλου του Αποστόλου, υπηρετούντος μέλους Ε.ΔΙ.Π. 
του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθορίζεται ως εξής: 
«Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος της Νεοελλη-
νικής Γλώσσας».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 7 Ιουνίου 2019

  Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

27 Ιουνίου 2019 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2548
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    Αριθμ. Εισερχ. 3004 (2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλ-

λαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία/MSc in Global 

Environmental Change, Management and 

Technology», Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Πε-

ριβάλλοντος. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(Συνεδρία 06/21.02.2019)

  Αφού έλαβε υπόψη:
• Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση 

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

• Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυ-
ασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ. 160/ 
2008 (ΦΕΚ 220 Α΄/03.11.2008) και με τις διατάξεις των 
άρθρων 13-15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,

• Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 περ. ιθ και του 
άρθρου 32, παραγρ. 1, εδάφιο β, του ν. 4485/2017 «Ορ-
γάνωση και λειτουργία της ανώταντης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
114/04.08.2017, τ. Α΄) καθώς και των 30 έως και 37, 45 
και 85, του ιδίου νόμου,

• 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 μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

• Την 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
4334/12.12.2017, τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών»,

• Την απόφαση της υπ' αριθμ. 05/23.01.2019/θέμα 10.1 
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Περιβάλ-
λοντος,

• Την απόφαση της 2/20.2.2019 συνεδρίασης της Επι-
τροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου, θέμα 4 «Εξέταση πρότασης ίδρυσης Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Πλανητική 
Περιβαλλοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία/
Msc in global Environmental Change, Management and 
Technology»», σύμφωνα με την οποία αποδέχεται την 
ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την ίδρυση και ως 
εκ τούτου τη διαβιβάζει στη Σύγκλητο για τις περαιτέρω 
ενέργειες,

• Το υπ' αριθμ 06/21.02.2019 πρακτικό της συνεδρία-
σης της Συγκλήτου θέμα 10.4. «Ίδρυση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πλανητική Περιβαλ-
λοντική Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία/MSc in Global 
Environmental Change, Management and Eechnology», 
Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Περιβάλλοντος»,

• Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πλανητική Περιβαλλοντι-

κή Αλλαγή, Διαχείριση και Τεχνολογία/MSc in Global 
Environmental Change, Management and Technology» 
του Τμήματος Περιβάλλοντος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαί-
ου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 
2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, 
Διαχείριση και Τεχνολογία/Msc in Global Environmental 
Change, Management and Technology», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017, τ. Α΄), όπως ισχύει σή-
μερα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών είναι η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε 
θέματα Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγής, Περιβαλλο-
ντικής Διαχείρισης και Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας. Το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διαρθρώνεται σε 
τρεις (3) κατευθύνσεις που έχουν ως στόχο αντίστοιχα:

1. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε 
θέματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Οικολογίας, Βιολο-
γίας της Διατήρησης, και Περιβαλλοντικών/Οικολογικών 
Οικονομικών κατά το πρότυπο επιστημονικό πρόγραμ-
μα διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών και ανάλογων 
Π.Μ.Σ. διεθνώς.

2. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέ-
ματα Οικολογικής Μηχανικής, Ενέργειας και Τεχνολογιών 
Χαμηλού Άνθρακα στα πλαίσια της Κλιματικής Αλλαγής

3. Την κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών στις 
Περιβαλλοντικές Επιστήμες μέσω εκπόνησης εφαρμο-
σμένης έρευνας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει μέσα από τη 
μελέτη και γνώση των βιολογικών, οικολογικών και φυ-
σικοχημικών διεργασιών του περιβάλλοντος:

• Στην παραγωγή επιστημονικού δυναμικού με ολο-
κληρωμένη αντίληψη των περιβαλλοντικών διεργασιών 
και των πλανητικών περιβαλλοντικών αλλαγών.

• Στην ανάδειξη στελεχών και ανθρώπινων πόρων 
υψηλού επιπέδου σε ζητήματα περιβαλλοντικής δια-
χείρισης, πολιτικής και τεχνολογίας.

• Στη διάχυση επιστημονικών γνώσεων και πολιτισμι-
κών αξιών σε κοινωνικές ομάδες και θεσμοθετημένους 
ο οργανισμούς που εμπλέκονται σε περιβαλλοντικά ζη-
τήματα.

Στην ενδυνάμωση του πολλαπλού κοινωνικό-οικονο-
μικού ρόλου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στον ακριτικό 
χώρο όπου αναπτύσσεται, σύμφωνα με τις επιταγές και 
το σκεπτικό της ίδρυσής του.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στην «Πλανητική Περιβαλλοντική Αλλαγή, 
Διαχείριση και Τεχνολογία/MSc in Global Environmental 
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Change, Management and Technology» με τις κατευ-
θύνσεις:

1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Διατήρηση Βιο-
ποικιλότητας/Environmental Policy and Biodiversity 
Conservation

2. Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια και Κλιματική Αλλα-
γή/Ecological Engineering, Energy and Climate Change

3. Research in Environmental Sciences/Έρευνα στις 
Επιστήμες Περιβάλλοντος

Άρθρο 4
Χρονική Διάρκεια Φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(2) διδακτικά εξάμηνα και (1) εξάμηνο για την εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 5
Πιστωτικές Μονάδες-Γλώσσα Διεξαγωγής του 
Προγράμματος

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται ανά εξάμηνο είναι τριάντα (30) (ECTS) και για 
την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90) 
Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων ανά κατεύ-
θυνση είναι ως ακολούθως:

Για την Κατεύθυνση 1: Περιβαλλοντική Πολιτική και 
Διατήρηση Βιοποικιλότητας/Environmental Policy and 
Biodiversity Conservation.

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Μέρος 
των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην αγγλική, κατό-
πιν απόφασης της Συνέλευσης. Μέρος των μαθημάτων 
δύναται να διδαχθεί στην αγγλική, κατόπιν απόφασης 
της Συνέλευσης. Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής 
εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Για την Κατεύθυνση 2: Οικολογική Μηχανική, Ενέργεια 
και Κλιματική Αλλαγή/ Ecological Engineering, Energy 
and Climate Change

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. Μέρος 
των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην αγγλική, κα-
τόπιν απόφασης της Συνέλευσης. Η γλώσσα εκπόνησης 
της  διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Για την Κατεύθυνση 3.: Research in Environmental 
Sciences/Έρευνα στις Επιστήμες Περιβάλλοντος

Η βασική γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Μέρος 
των μαθημάτων δύναται να διδαχθεί στην Ελληνική, κα-
τόπιν απόφασης της Συνέλευσης. Η γλώσσα εκπόνησης 
της διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Άρθρο 6
Χρονική Διάρκεια Λειτουργίας
του Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2024-2025.

Άρθρο 7
Τέλη φοίτησης

Οι συμμετέχοντες/ουσες στο ΠΜΣ καταβάλουν τέλη 
φοίτησης ύψους 1.500 €.

Άρθρο 8
Λοιπές Ρυθμίσεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 8 Μαρτίου 2019

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ

I

    Αριθμ. 13871/19/ΓΠ (3)
Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργα-

στήριο Οικοϋδραυλικής και Διαχείρισης Εσωτε-

ρικών Υδάτων», διεθνής ονομασία «Laboratory 

of Ecohydraulics και Inland Water Management», 

στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου 

Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστη-

μών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114/Α΄/4-08-2017).
2. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γε-

ωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών (Συνεδρίαση 167/
28-03-2019).

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Συνεδρίαση 216/30-05-2019).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολο-
γισμού του Ιδρύματος αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Εργαστηρίου με την επω-
νυμία «Εργαστήριο Οικοϋδραυλικής και Διαχείρισης 
Εσωτερικών Υδάτων» στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογί-
ας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση Εργαστηρίου

Ιδρύεται Εργαστήριο με την επωνυμία «Εργαστήριο 
Οικοϋδραυλικής και Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων», 
στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περι-
βάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το Εργαστήριο δημιουργείται για να καλύψει εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών και του 
προσωπικού του ιδίου Τμήματος στα γνωστικά αντικεί-
μενα: α) Οικοϋδρολογία, β) Οικοϋδραυλική, γ) Αειφορική 
Διαχείριση Υδατικών Πόρων, δ) Λιμνολογία, ε) Υδροπλη-
ροφορική, στ) Γεωπληροφορική, ζ) Αλληλεπίδραση Εσω-
τερικών και Παράκτιων Υδάτων, η) Ποτάμια Υδραυλική, 
θ) Διευθετήσεις Χειμάρρων, ι) Διεργασίες Πλημμύρων-
Διάβρωσης-Ιζηματομεταφοράς-Απόθεσης σε Λεκάνες 
Απορροής, ια) Παρακολούθηση Ποσοτικών και Ποιοτι-
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κών Παραμέτρων των Υδατικών Συστημάτων, ιβ) Χωρι-
κή και Χρονική Προσομοίωση Υδατικών Συστημάτων, 
ιγ) Μοντέλα Βελτιστοποίησης, ιδ) Οικολογική Ποιότητα 
Υδατικών Συστημάτων, ιε) Υδρολογικά Μοντέλα Υδατι-
κού Ισοζυγίου, ιστ) Εξατμισοδιαπνοή, ιζ) Διασυνορια-
κές Λεκάνες Απορροής-Υδροδιπλωματία, ιη) Μοντέλα 
Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων, ιθ) Κλιματική Αλλαγή 
στα Υδατικά Συστήματα, κ) Περάσματα ιχθυοπανίδας σε 
χαμηλά και υψηλά φράγματα, κα) Υδατικό Αποτύπωμα

Άρθρο 2
Εσωτερικός κανονισμός

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρυόμενου με το προ-
ηγούμενο άρθρο εργαστηρίου καθορίζεται σύμφωνα με 
τους ορισμούς των επόμενων άρθρων.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η υλοποίηση των 
παρακάτω στόχων:

1. Κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και άλλων Τμημάτων 
του Πανεπιστημίου, στα αντικείμενα με τα οποία ασχο-
λείται, όπως αυτά προσδιορίζονται, στο άρθρο 1.

2. Διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και 
προώθηση της επιστημονικής γνώσης στα γνωστικά 
αντικείμενα και στους επιστημονικούς τομείς ερευνη-
τικής δραστηριότητας που θεραπεύει.

3. Συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων 
με καθηγητές και ερευνητές άλλων ακαδημαϊκών και 
ερευνητικών ιδρυμάτων, αντίστοιχα, της ημεδαπής ή 
της αλλοδαπής.

4. Δημοσίευση σε αναγνωρισμένα διεθνή και ελλη-
νικά περιοδικά εργασιών και ερευνών σε θέματα που 
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

5. Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών προγραμ-
μάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων του Εργαστη-
ρίου.

6. Διοργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, διαλέξεων και 
άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων και πραγματοποίηση 
δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και διεθνώς.

7. Παραγωγή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού 
σε ζητήματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
που θεραπεύει το εργαστήριο.

8. Επιμόρφωση προσωπικού φορέων, επιχειρήσεων 
και οργανισμών που ασχολούνται με ζητήματα που θε-
ραπεύει το εργαστήριο.

9. Οργάνωση ειδικευμένης βιβλιοθήκης.
10. Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμε-

να στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ. Α΄/27-4-1984): «Προϋ-
ποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς»

Άρθρο 4
Προσωπικό

Η στελέχωση του Εργαστηρίου θα γίνει από

1. Μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων (Καθηγητές, Αναπλ. 
Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές) και ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και 
Διοικητικό Προσωπικό του Τμήματος των οποίων το 
γνωστικό αντικείμενο της θέσης τους εμπίπτει στα 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης. Επιπλέον, 
μπορεί να στελεχωθεί και από μέλη του Π.Θ., που ενδε-
χομένως αιτηθούν μετακίνησης με βάση το ν. 4589/2019 
(ΦΕΚ 13/29-01-2019/Α΄).

2. Μεταδιδακτορικούς Ερευνητές, Διδάκτορες, Υπο-
ψήφιους Διδάκτορες και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

3. Επιστημονικούς Συνεργάτες, που εργάζονται σε 
Ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου.

Το ανωτέρω προσωπικό υπηρετεί ήδη στο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλίας (Καθηγητές και Προσωπικό) και δεν 
θα απαιτηθεί πρόσθετη δαπάνη για μισθούς υπαλλήλων.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη 
Συνέλευση του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017) και 
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή, του Μόνιμου Επί-
κουρου Καθηγητή, του οποίου το γνωστικό αντικείμε-
νο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

2. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδι-
ότητές του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως:

i. Συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού/μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου, 

ii. Υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέ-
ριμνα για την τήρησή του,

iii. Μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

iv. Εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό,

ν. Υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου και διετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου,

vi. Υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο,

νi. Εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου,

viii. Γενική ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία του εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε ειδικά διαμορφωμέ-
νους χώρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο Ισόγειο 
της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, οι οποίοι παραχω-
ρούνται για τη διεξαγωγή του έργου του, τη διενέργεια 
της Έρευνας και των Εργαστηριακών Ασκήσεων. Στο 
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χώρο εγκατάστασης, υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

Άρθρο 7
Κανόνες Λειτουργείας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το ωράριο 
εργασίας του προσωπικού, όπως αυτό προβλέπεται για 
κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΘ. 
Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετούνται πινακίδες 
με τον τίτλο του Εργαστηρίου και της κάθε εργαστηρι-
ακής μονάδας.

2. Ο διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γίνε-
ται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει 
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώ-
ρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Άρθρο 8
Πόροι-Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
α) Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαρια-
σμό τρίτων.

β) Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

δ) Τις πιστώσεις που διατίθενται στο Τμήμα Γεωπονίας 
Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος με τη διαδι-
κασία του άρθρου 4 παρ. (ε) του ν. 2083/1992 (Α΄ 159).

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

στ) Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για 
τους σκοπούς του εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται 
όροι που αντιβαίνουν σ' αυτούς.

ζ) Συνέδρια και Επιμορφωτικά-Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
στ) Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

(α) βιβλίο πρωτοκόλλου
(β) βαθμολόγιο φοιτητών
(γ) φάκελος οικονομικών και περιουσιακών στοιχείων 

κάθε έτους
(δ) ηλεκτρονικό αρχείο επιστημονικών βιβλίων, περι-

οδικών, διατριβών και δεδομένων
(ε) ηλεκτρονικό αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων 

και δεδομένων
Με απόφαση του Διευθυντή Εργαστηρίου μπορεί να 

τηρείται κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχεία που προβλέπονται 
από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για 
το Εργαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Οικο-
ϋδραυλικής και Διαχείρισης Εσωτερικών Υδάτων» και η 
διεθνής ονομασία του «Laboratory of Ecohydraulics & 
Inland Water Management» και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπο του, μαζί με το διακριτικό του τίτλο «ECO-HYDRO 
Lab». Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του 
Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του σφραγίδα με το διακριτικό του τίτλο.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 10 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

I

    Αριθμ. Δ.Δ1.2/3021/Φ.ΤΕΙ Ι.Ν. (4)
Αυτοδίκαιη μεταφορά μελών ΔΕΠ του Τ.Ε.Ι. Ιονί-

ων Νήσων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20-3-1984, 

τ. Α΄) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστη-
μίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», όπως τροποποιή-
θηκαν από το π.δ. 302/1985 (ΦΕΚ 113/31-05-85, τ. Α΄) 
«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 83/1984».

2. Την 2780/09-11-2015 απόφαση του Συμβουλίου του 
Ιονίου Πανεπιστημίου «Διορισμός Πρύτανη στο Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο» (ΦΕΚ 819/16-11-2015, τ. ΥΟΔΔ).

3. Την αριθμ. 197083/Ζ1/04-12-2015 «Διαπιστωτική 
πράξη διορισμού του Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστη-
μίου» του Υπουργού Παιδείας.

4. Τις διατάξεις των άρθρ. 9 και 12, του ν. 4559 (ΦΕΚ 
142/03-08-2018, τ. Α΄) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις».

5. Την Δ.Δ1.2/1948/ΑΦ/8.4.2019 απόφαση του Πρύ-
τανη του Ιονίου Πανεπιστημίου που αφορά στο διο-
ρισμό του Αραβαντινού-Ζαφείρη Νικόλαου και την 
Δ.Δ1.2/1946/ΑΦ/8.4.2019 απόφαση του Πρύτανη του 
Ιονίου Πανεπιστημίου που αφορά στο διορισμό του Απο-
στολόπουλου Παντελεήμονα, οι οποίες δημοσιεύθηκαν 
στο ΦΕΚ 655/24.04.2019/τ. Γ΄.

6. Το γεγονός ότι από την εν λόγω μεταφορά του πά-
σης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων μετά 
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την κατάργησή του την 01-10-2018 στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, δεν δημιουργείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την αυτοδίκαιη ένταξη των μελών ΔΕΠ του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων, το οποίο κα-
ταργείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 12 του ν. 4559 (ΦΕΚ 142/03-08-2018/τ.Α΄) από την ημερομηνία 
ορκωμοσίας και ανάληψης υπηρεσίας τους, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο ως ακολούθως:

Α/α ΟΝΟΜ/ΠΩΝΥΜΟ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΠΟ
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ
ΘΕΣΗ στο 
Τ.Ε.Ι.

ΘΕΣΗ στο Ι.Π.

1
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ- 
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7-05-2019 
(ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

ΕΝΤΑΞΗ ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΠ/ΦΟ 
α ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ 
ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ 
ν. 4559/2018

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

2
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ

24-05-2019 
(ΗΜΕΡ/ΝΙΑ 
ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΗΣ

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κέρκυρα, 11 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. 3837 (5)
    Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου του Σούμα 

Νικολάου του Βασιλείου, μέλους κατηγορίας Ερ-

γαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 

του Τμήματος Φιλολογίας της Σχολής Ανθρωπι-

στικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την 210838/Ζ1/01.12.2017 διαπιστωτική πράξη του 

Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που 
αφορά στην εκλογή του Πρύτανη και τεσσάρων Αντι-
πρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 
647/06.12.2017/τ. ΥΟΔΔ).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 27 του 
ν. 4386/2016 (ΦΕΚ: 83/Α/11.5.2016).

3. Την με αριθμ. 4380/01.07.2015 διαπιστωτική πράξη 
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τη 
Ένταξη στην κατηγορία ΕΔΙΠ της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του μόνιμου 
μέλους ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Σούμα 
Νικολάου, χωρίς να καθορίζεται το γνωστικό του αντι-
κείμενο (ΦΕΚ 1578/28.07.2015/τ. Β΄).

4. Την υπ' αριθμ. 5996/07-08-2015 πράξη ανάληψης 
καθηκόντων του μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ήτοι του Σούμα Νικολάου 
του Βασιλείου.

5. Την 4 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου στη 
12η συνεδρίαση στις 12.06.2018 σύμφωνα με την οποία 
ο Σούμας εντάσσεται στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου.

6. Την αριθμ. 244/22.11.2018 αίτηση του ενδιαφερό-
μενου.

7. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(συνεδρία αριθμ. 7/17.01.2019).

8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνεδρίασης της Σχο-
λής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία αριθμ. 
60/20.02.2019).

9. Το υπ' αριθμ. 1119/21.02.2019 έγγραφο του Κοσμή-
τορα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτι-
σμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

10. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής του Πα-
νεπιστημίου McGill (Canada) του Σούμα.

11. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
διαπιστώνουμε:

Ότι το γνωστικό αντικείμενο του Σούμα Νικολάου του 
Βασιλείου, μέλους κατηγορίας Εργαστηριακού Διδακτι-
κού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Φιλολογίας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου της Σχολής Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου, καθορίζεται ως εξής: «Πληρο-
φορική», του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 7 Ιουνίου 2019

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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*02025482706190008*

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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