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1 Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφοριακής 
ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) της οδού 
Προσαλέντη του έργου «1/18 δίκτυα οδού Προ-
σαλέντη της ΔΕΥΑΛ σύμφωνα με την αρ. 38/2019 
Α.Ε.Π.Ζ.».

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Επικοινωνία στη 
Διοίκηση και Τεχνολογία» στο Τμήμα Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομι-
κών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μα-
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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2195/136409 (1)
   Έγκριση της μελέτης προσωρινής κυκλοφορι-

ακής ρύθμισης (εργοταξιακού χαρακτήρα) της 

οδού Προσαλέντη του έργου «1/18 δίκτυα οδού 

Προσαλέντη της ΔΕΥΑΛ σύμφωνα με την αρ. 

38/2019 Α.Ε.Π.Ζ.».

  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α’) «Διοίκη-

ση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θε-
μάτων για τη Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό-
γραμμα Καλλικράτης».

3. Τον ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α’/23.3.1999) που αφορά 
στην κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, (ΚΟΚ), 
και ιδίως το άρθρο 52 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Το άρθρο 109 του ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α’/ 
23.03.1999) περί Δημοσίευσης αποφάσεων που εκδί-
δονται κατ’ εξουσιοδότηση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Το π.δ. 138/2010 (ΦΕΚ 231 Α’) «Οργανισμός της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας».

6. Το αριθμ. 15109/13.05.2013 έγγραφο της Δ/νσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας OTA του Υπουργείου Εσω-
τερικών με θέμα «Εγκρίσεις αποφάσεων συλλογικών ορ-
γάνων των OTA που αφορούν μέτρα ρύθμισης οδικής 
κυκλοφορίας από τους Γενικούς Γραμματείς Αποκεντρω-
μένων Διοικήσεων».

7. Τις αριθμ. 1115/2012, 49/2012 και 819/2013 αποφά-
σεις του Συμβουλίου της Επικρατείας.

8. Την αριθμ. οικ. 11181/136302/28-8-2017 (ΑΔΑ: 
6Δ5ΕΟΡ10-ΩΩ3) απόφαση του Συντονιστή της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9663/97430/
2-9-2013 απόφασης της Γ.Γ. όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 1122/9732/28-01-2014 απόφαση, ανα-
φορικά με την άσκηση αρμοδιότητας σύμφωνα με τα 
άρθρα 52 και 52Α του ν. 2696/1999».

9. Την αριθμ. 13917/15-5-2017 απόφαση Υπ. Εσωτε-
ρικών (ΦΕΚ 250/ΥΟΔΔ/26-5-2017) περί διορισμού του 
Νικολάου Ντίτορα του Ευαγγέλου ως Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας.

10. Την αριθμ. οικ. 1959/18509/6-2-2018 απόφαση 
Ορισμού Αναπληρωτή Συντονιστή Α.Δ.Θ.-Στ.Ελ.

11. Τις διατάξεις του αρθρ. 56 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α’) 
«Επείγουσες Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών».

12. Το αριθμ. 2874/173392/18.11.2013 έγγραφο της 
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελ-
λάδας με θέμα: «Διευκρινίσεις - Οδηγίες περί Εγκρίσεων 
Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων οδικών δικτύων στους OTA 
και στους χερσαίους χώρους λιμένων».

13. Την αριθμ. ΔΟΥ/οικ/220/15-1-2015 Εγκύκλιο του 
ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: «Μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας για 
την εκτέλεση έργων στο οδικό δίκτυο της χώρας - Εφαρ-
μογή των διατάξεων του άρθρου 52, του ν. 2696/1999 
(ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρ. 48, 
του ν. 4313/2014».

14. Το αριθμ. ΔΟΥ/277/Φ-252/26-03-2018 έγγραφο 
του ΥΠΟΜΕΔΙ/ΔΟΥ/Τμήμα ε με θέμα: «Μέτρα ρύθμι-
σης της - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 52, του 
ν. 2696/1999 (ΚΟΚ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 
το αρθρ. 48, του ν. 4313/2014».

15. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/6952 κοινή υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 420/Β’/16-3-2011) με θέμα: «Υποχρεώσεις 
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και μέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την 
εκτέλεση εργασιών σε κοινοχρήστους χώρους πόλεων 
και οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία των 
πεζών».

16. Την αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/613 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 905/Β’/20-5-2011) με θέμα: «Έγκριση: 1) Οδηγιών 
Μελετών Έργων Κατακόρυφης Σήμανσης Αυτοκινητο-
δρόμων (ΟΜΟΕ -ΚΣΑ), 2) Προδιαγραφών και Οδηγιών 
Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων (ΟΜΟΕ - ΣΕΕΟ)».

17. Την αριθμ. 10838/119201/9-8-2019 (α.π. 2195/ 
136409 ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) απόφαση Συντονιστή Αποκεντρω-
μένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 
6ΝΜΔΟΡ10-ΑΟ0) με την οποία κρίθηκε νόμιμη και δια-
βιβάστηκε στην Υπηρεσία η αριθμ. 481/2019 (ΑΔΑ: 6ΞΕ-
9ΩΛΞ-457), Ορθή επανάληψη Ομόφωνης απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Λαρισαίων με 
τα κάτωθι στοιχεία:

i) Συνημμένη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης ελεγ-
μένη, θεωρημένη και εγκεκριμένη από την αρμόδια, 
σύμφωνα με την παρ. 2, του αρθρ. 10 του ΚΟΚ, Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, ως αρμόδιας 
για την συντήρηση της οδού υπηρεσίας.

ii) Τα αριθμ. 4546/Φ15/13-5-2019 και 4564/Φ15/ 
6-6-2019 έγγραφα του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας ΑΕ με τα 
οποία συναινούν στην εκτέλεση των εργασιών στα ση-
μεία που ορίζονται από την μελέτη.

iii) Το αριθμ. 28834/26-6-2019 έγγραφο σύμφωνης 
γνώμης, του τμήματος ρύθμισης εμπορικών δραστηρι-
οτήτων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Λαρισαίων, ως προς την προτεινόμενη εκτροπή κυκλο-
φορίας μέσω των οδών Σωσιγένους - Καλλισθένους - 
Λακώνων, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης έργων στην οδό 
Φαρσάλων και την προσωρινή μεταφορά λαϊκής αγοράς.

18. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Και επειδή:
Οι προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται 

απαραίτητες προκειμένου να εκτελεστούν απρόσκοπτα 
και με ασφάλεια οι εργασίες του υπόψη έργου, αποφα-
σίζουμε:

Την έγκριση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθ-
μίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) που προτείνονται 
με την αριθμ. 481/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου Δήμου Λαρισαίων για την εκτέλεση εργασιών στα 
πλαίσια του έργου: «1/18 δίκτυα οδού Προσαλέντη της 
ΔΕΥΑΛ σύμφωνα με την αρ. 38/2019 Α.Ε.Π.Ζ.», ως ακο-
λούθως:

1η ΦΑΣΗ: Από την οδό ΦΑΡΣΑΛΩΝ έως την οδό ΔΗΜ-
ΤΣΑ (Σ1.1.)

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε 
τμήμα της οδού Προσαλέντη από την οδό Φαρσάλων 
έως την οδό Δήμτσα και σε τμήμα της οδού Δήμτσα από 
την οδό Προσαλέντη έως την ανώνυμη οδό που βρίσκε-
ται μεταξύ των Ο.Τ. 101Δ και Ο.Τ. 101Β (Ρ-8, Ρ-50α, Ρ-50δ, 
Ρ-51δ, Ρ-51α, Π-25, Κ-20).

2η ΦΑΣΗ: Από την οδό ΛΕΓΓΑ έως την οδό ΓΑΛΑΝΗ 
(Σ.2.1.)

Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων σε 
τμήμα της οδού Προσαλέντη από την οδό Λέγγα έως 

την οδό Γαλάνη και σε τμήμα της οδού Λέγγα από την 
οδό Προσαλέντη έως την ανώνυμη οδό που βρίσκεται 
μεταξύ των Ο.Τ. 101Δ και Ο.Τ. 101Β (Ρ-8, Ρ-49, Ρ-50α, 
Ρ-50δ, Π-25, Κ-20).

3η ΦΑΣΗ: Συμβολή της οδού ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ με την 
οδό ΦΑΡΣΑΛΩΝ (Σ3.1)

• Τον ολικό αποκλεισμό της κυκλοφορίας οχημάτων 
στην συμβολή της οδού Προσαλέντη με την οδό Φαρ-
σάλων, του κόμβου της οδού Φαρσάλων με τις οδούς 
Προσαλέντη και Θεοφράστου (Ρ-8, Ρ-49, Π-25, Κ-20).

• Την μονοδρόμηση τμήματος της οδού Φαρσάλων 
από την οδό Λακώνων έως την είσοδο - έξοδο των οχη-
μάτων του γηπέδου στο Γ1793ΚΧ (κτήριο Υπουργείου 
Γεωργίας) με κατεύθυνση από την οδό Λακώνων προς 
την είσοδο - έξοδο του γηπέδου στο Γ1793ΚΧ (και όπως 
φαίνεται στο σχέδιο Σ3.1 της εργοταξιακής σήμανσης) 
(Ρ-7, Ρ-50α, Ρ-50δ, Ρ-47, Ρ-48, Π-25, Κ-6δ, Κ-20, Κ-30, Κ-32).

• Την τοποθέτηση πινακίδας Ρ-52α σε συνδυασμό με 
την Π-77 και Π-78 παραπλεύρως της ζώνης έργων ώστε 
ο οδηγός να αντιλαμβάνεται αμέσως τη μείωση του πλά-
τους της λωρίδας κυκλοφορίας του (τεχνική περιγραφή 
μελέτης εργοτάξιακής σήμανσης).

• Την παράκαμψη του κυκλοφοριακού ρεύματος εξό-
δου από την πόλη της οδού Φαρσάλων μέσω των οδών 
Σωσιγένους, Καλλισθένους, Μέμνονος και Λακώνων 
(Ρ-50δ, Π-25, Κ-20).

• Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης και στις 
δύο πλευρές των οδών Σωσιγένους και Λακώνων (Ρ-40).

• Την εφαρμογή της διάταξης του ΚΟΚ άρθρο 34/παρ 
2ι και του ΦΕΚ 2201/Β/2017 στις γωνίες των οδών της 
διαδρομής της παράκαμψης για την διευκόλυνσή της.

• Την προσωρινή μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς που 
λειτουργεί κάθε Πέμπτη επί της οδού Καλλισθένους 
στον Πεζόδρομο που υφίσταται παράλληλα της οδού 
Θεοφράστου και γειτνιάζει με τα ΚΧ Γ1793, Γ1792 και 
Γ2475.

• Την εκτροπή των μεγάλων οχημάτων που κινούνται 
στην οδό Φαρσάλων με κατεύθυνση προς την περιφε-
ρειακή οδό στην οδό Διγενή, ώστε να μην εισέλθουν 
στην παράκαμψη Σωσιγένους - Καλλισθένους - Λακώνων 
όπως φαίνεται στο απόσπασμα του σχεδίου Σ3.2 της 
εργοταξιακής σήμανσης (Ρ13, Παράκαμψη).

Η εν λόγω έγκριση χορηγείται με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Στην 3η φάση, στο ρεύμα με κατεύθυνση από το 

κέντρο προς περιφερειακή, να τοποθετηθεί κατάλληλη 
σήμανση (Πληροφοριακή Παράκαμψης), σε κατάλληλη 
απόσταση για την ενημέρωση των οδηγών για την πα-
ράκαμψη και τα έργα, με συμπληρωματικές ρυθμιστικές 
πινακίδες (Ρ32(30) και Ρ30).

2. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις για την υλοποίηση των 
εν λόγω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (π.χ. τοποθέτηση 
και εφαρμογή κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης, χρήση κατάλληλων υλικών και η εφαρμογή 
τους, κλπ) θα είναι σύμφωνες με τον Κώδικα Οδικής Κυ-
κλοφορίας, με τις προδιαγραφές του ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ και 
τις ισχύουσες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (15)-(16) και 
με αρμόδια υπηρεσία ελέγχου κι έγκρισης της μελέτης, 
την υπηρεσία συντήρησης της οδού (άρθρο 10 παρ.2 
του ΚΟΚ).
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3. Να διασφαλίζεται η πρόσβαση και η κυκλοφορία 
με ασφάλεια των πεζών που χρησιμοποιούν την οδό 
και ιδιαίτερα των ατόμων με κινητικά προβλήματα (θα 
πρέπει να καλύπτονται οι απαιτήσεις που προκύπτουν 
από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ΑΜΕΑ).

4. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη είσοδος - έξοδος 
των κατοικιών και καταστημάτων.

5. Να εξασφαλιστεί η συντήρηση (τακτική και έκτακτη) 
της σήμανσης ώστε να διασφαλιστεί ότι θα παραμένει σε 
καλή κατάσταση καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια εφαρμο-
γής των ρυθμίσεων, όπως προβλέπεται από την σχετική 
νομοθεσία. Προς τούτο αλλά και για να διασφαλιστεί 
αποδεκτό επίπεδο λειτουργίας να γίνεται συστηματική 
επιτήρηση τόσο της σήμανσης όσο και της ασφάλειας, 
με κατάλληλη οργάνωση και προγραμματισμό των εκά-
στοτε αναγκαίων ενεργειών από τον ανάδοχο του έργου 
και έλεγχο από την επιβλέπουσα υπηρεσία.

6. Η Μόνιμη υφιστάμενη σήμανση η οποία έρχεται σε 
σύγκρουση με αυτήν που προτείνεται, θα πρέπει να κα-
λυφθεί, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση των χρηστών 
του οδικού δικτύου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

7. Να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος εργοτάξιακός φωτι-
σμός στην περιοχή των έργων και ειδικότερα τη νύχτα.

8. Σε κάθε περίπτωση οι προτεινόμενες προσωρινές 
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να υποστηρίζουν την 
ταχεία και ασφαλή διέλευση οχημάτων έκτακτης ανά-
γκης (ασθενοφόρα, πυροσβεστική, περιπολικά αστυ-
νομίας).

9. Να ληφθεί υπόψη όπου απαιτείται η εφαρμογή του 
παραρτήματος Β, Μέτρα αντιοτήριξης σε παρόδια σκάμ-
ματα, Γεφύρωσης σκαμμάτων (σελ. 13579 έως 13586, 
ΦΕΚ 905 Β’/20-05-2011).

10. Να διατηρούνται επαρκή τα μέτρα ρύθμισης της 
κυκλοφορίας, όταν οι δραστηριότητες στις ζώνες ερ-
γοταξίου, παύουν να ισχύουν για οποιονδήποτε λόγο.

11. Μετά το πέρας των εργασιών (ολοκλήρωση του 
έργου) οι εργοταξιακές πινακίδες και άλλα μέσα εργο-
ταξιακής σήμανσης (π.χ. η διαγράμμιση, τα μάτια της γά-
τας, κ.λπ) δεν επιτρέπεται να παραμένουν στην περιοχή. 
Η αφαίρεση της εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλειας 
θα πρέπει να εκτελεστεί σε ώρες μειωμένου κυκλοφο-
ριακού φόρτου, επαναφέροντας ακέραια την πρότερη 
σήμανση του οδικού δικτύου της περιοχής, τόσο για τα 
οχήματα όσο και για τους πεζούς, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην (16) σχετική.

12. Σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης της κυκλο-
φοριακής ρύθμισης, ο ανάδοχος διακόπτει προσωρινά 
τις εργασίες και υποβάλλει εκ νέου την τροποποιημένη 
κυκλοφοριακή ρύθμιση για έγκριση.

13. Η διάρκεια των εργασιών θα είναι η ίδια με την 
προθεσμία εκτέλεσης του έργου και τις πιθανές παρα-
τάσεις του όπως αυτές κάθε φορά εγκρίνονται από την 
αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου, σύμφωνα 
με το αρθρ. 145 του ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’).

14. Οι ως άνω προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφορια-
κές ρυθμίσεις θα έχουν χρονική διάρκεια η οποία θα κα-
θοριστεί από τις αρμόδιες αρχές αστυνόμευσης της οδού.

15. Να υπάρξει συντονισμός με τους εμπλεκόμε-
νους φορείς, όπως οργανισμούς επείγουσας ανάγκης 

(πυροσβεστική, ΕΚΑΒ, κλπ) προκειμένου να αντιμετωπι-
στούν οι κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούνται. 
Παράλληλα να προηγηθεί η κατάλληλη και έγκαιρη ενη-
μέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου της περιοχής 
του εργοταξίου.

16. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τα όσα εγκρίθη-
καν με την αριθμ. 481/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Λαρισαίων, την μελέτη 
εργοταξιακής σήμανσης που παραδόθηκε και την προ-
ϋπόθεση 1 του παρόντος.

17. Με την παρούσα δεν νομιμοποιούνται τυχόν πα-
ράνομες ενέργειες ούτε υποκαθίστανται άλλες αδειοδο-
τήσεις και εγκρίσεις που τυχόν απαιτούνται για την υλο-
ποίηση των εν λόγω παρεμβάσεων και την κατασκευή 
του υπόψη έργου (π.χ. άδεια εκτέλεσης εργασιών από 
το τμήμα Οδοποιίας κλπ.).

18. Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Λάρισα, 20 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Συντονιστής 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ

Ι

        Αριθμ. 478 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Επικοινωνία στη 

Διοίκηση και Τεχνολογία» στο Τμήμα Διοικητικής 

Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονο-

μικών Επιστημών» του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας.  

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 16 του ν. 4009/2011 

(ΦΕΚ 195/τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι-
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων 
εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν. 

2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4-8-2017 
τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαί-
δευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/7-5-2019 τ.Α΄) 
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι, πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά 
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις». 

4. 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», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

5. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση αριθμ. 2/11-7-2019). 
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6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας (στη συνεδρίαση με αριθμό 94/ 
23-08-2019) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου με 
τίτλο: «Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία» στο 
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχο-
λής Οικονομικών Επιστημών. 

7. Την αριθμ. 137444/Ζ1 (ΥΟΔΔ 709) διαπιστωτική 
πράξη της υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Δι-
ορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας», με θητεία τριών 
(3)ετών, από 01-09-2019 έως 31-08-2022».

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(Α’114). 

9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋ-
πολογισμό και τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας, αποφασίζει: 

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» στο Τμήμα Διοικητικής Επι-
στήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστη-
μών» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την 
έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού του. 

Άρθρο 1
Ίδρυση 

Ιδρύεται στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνο-
λογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Εργαστήριο με τίτλο: 
«Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνολογία», το οποίο 
εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα: 

• Επικοινωνία στη Διοίκηση 
• Τεχνολογία και Πληροφοριακά Συστήματα.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός 

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

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας 

Το εργαστήριο «Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνο-
λογία» έχει ως αποστολή: 

Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο, διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οι-
κονομικών Επιστημών, σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας απόφασης. 

Τη διεξαγωγή έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 1 
της παρούσας απόφασης. 

Την προαγωγή της έρευνας, συνεργασίας και ανταλ-
λαγής επιστημονικών γνώσεων με άλλα εργαστήρια του 
Ιδρύματος, καθώς επίσης και με εργαστήρια ακαδημαϊ-
κών ιδρυμάτων και ερευνητικών φορέων της ημεδαπής 

ή της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συ-
μπίπτουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
εργαστηρίου. 

Τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου τομέα, ορ-
γανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και 
κοινωνικούς φορείς καθώς και με διεθνείς οργανισμούς 
και οργανώσεις συμβάλλοντας στη μελέτη, υποβολή 
προτάσεων και εναλλακτικών/καινοτόμων μεθόδων 
αντιμετώπισης θεμάτων που ανήκουν στα ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου. 

Την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού, επιστημονι-
κού και ερευνητικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική 
μορφή, όπως η έκδοση άρθρων, περιοδικών, βιβλίων 
και συλλογικών τόμων. 

Την διοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, 
συνεδρίων, διαλέξεων και άλλων επιστημονικών εκδη-
λώσεων, καθώς και την πρόσκληση επιστημόνων ανα-
γνωρισμένου κύρους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Την παραγωγή γνώσεων που μπορούν να μετασχη-
ματιστούν σε υπηρεσίες και προϊόντα και μπορούν να 
αξιοποιηθούν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, επιμορφωτικών 
και αναπτυξιακών έργων, δράσεων και μελετών από δη-
μόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπό-
μενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς». 

Άρθρο 4
Προσωπικό 

Το εργαστήριο «Επικοινωνία στη Διοίκηση και Τεχνο-
λογία» στελεχώνεται από: 

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών που το 
γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 της παρούσης. 

Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με τα 
γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου 

Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνη-
τικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση με το 
Εργαστήριο. 

Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφι-
ους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που συμ-
μετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσι-
ών του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή, ο 
οποίος είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (ΔEΠ) του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, με 
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γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο με το γνωστικό πεδίο 
του Εργαστηρίου. 

Ο Διευθυντής του εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή θη-
τεία, και δυνατότητα επανεκλογής για περισσότερες από 
μία φορές, από τη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα-
θηγητή 1ης βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του 
Επίκουρου Καθηγητή και εκλέγεται 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 μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου 
Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος 
Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώ-
ντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου. 

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ανατίθενται σε αυτόν από την κείμενη νομοθεσία 
και επιπλέον: 

Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια συλλογικά 
όργανα του Πανεπιστημίου. 

Συντονίζει και εποπτεύει το διδακτικό και ερευνητικό 
έργο του Εργαστηρίου. 

Υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Ερ-
γαστηρίου, καθώς και τον ετήσιο και τριετή απολογισμό 
των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου. 

Μεριμνά για την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού, 
τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το αναγκαίο προσω-
πικό, την οικονομική διαχείριση των πόρων του Εργα-
στηρίου και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου. 

Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για α) τον ορισμό των 
υπολόγων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλι-
σμό και β) την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού 
του Εργαστηρίου. 

Υπογράφει το σύνολο των διοικητικών εγγράφων που 
αφορούν τη λειτουργία του Εργαστηρίου και είναι γενικά 
υπεύθυνος για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του 
εργαστηρίου. 

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται και λειτουργεί σε χώρους 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών που παραχωρού-
νται με απόφαση του Κοσμήτορα, για την πραγματο-
ποίηση των ερευνητικών, διδακτικών και αναπτυξιακών 
του δραστηριοτήτων. Στο χώρο εγκατάστασης και λει-
τουργίας του εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου καθώς και τα στοιχεία του 
Διευθυντή. 

Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για τη συνολική λειτουρ-
γία του Εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών που 
ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των απασχολούμενων 
(επιστημονικού προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους, καθώς και για την προστασία των οργά-
νων και εγκαταστάσεων από βλάβες. 

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι όροι ασφάλειας και 
υγιεινής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες 
διατάξεις. 

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου 

Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 
ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι σύμφωνο με τα 
προβλεπόμενα, για κάθε κατηγορία προσωπικού, από 
τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος 
και τις ισχύουσες διατάξεις. 

Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαίσια 
ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και καθο-
ρίζει την προτεραιότητα στη χρήση του εξοπλισμού 
και των χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
απόφαση. 

Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των 
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργα-
στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως 
του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου. 

Ο Εξοπλισμός του Εργαστηρίου που παραχωρείται 
για τη διεξαγωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου 
επιστρέφεται, μετά τη χρήση του, στην κατάσταση στην 
οποία βρίσκονταν κατά την παράδοσή του. 

Άρθρο 8
Έσοδα - Πόροι 

Το Εργαστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με ιδίους 
πόρους και δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό ή 
την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος (όπως αυτή 
προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία). 

Ειδικότερα, τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται 
από: 

Αμειβόμενη συμμετοχή του Εργαστηρίου σε εγχώρια, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή ερευνητικά προγράμματα. 

Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή υπη-
ρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς. 

Την διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
και καλλιτεχνικών προϊόντων. 

Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
(ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς». 

Κληροδοτήματα, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από φυσι-
κά και νομικά πρόσωπα, της Ελλάδας ή του Εξωτερι-
κού προς το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την 
υλοποίηση των στόχων του Εργαστηρίου, εφόσον δεν 
τίθενται όροι οι οποίοι αντιβαίνουν στους ιδρυτικούς 
στόχους του Εργαστηρίου και του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Μακεδονίας. 
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Διοργάνωση συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 
Κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία 

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

Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων. 

Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, στο οποίο καταγράφο-
νται αναλυτικά ο εξοπλισμός, το λογισμικό και τα υλικά 
που ανήκουν στο Εργαστήριο. 

Φάκελος διοικητικών εγγράφων και οικονομικών στοι-
χείων ανά ημερολογιακό έτος. 

Αρχείο επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών και εν 
γένει αρχειακού υλικού. 

Αρχείο εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων 
που συμμετείχε ή υλοποίησε αυτοτελώς το Εργαστήριο. 

Αρχείο εκθέσεων δραστηριοτήτων, το οποίο περι-
λαμβάνει επιστημονικές δημοσιεύσεις, διοργανώσεις 
ημερίδων, συνεδρίων ή εκπαιδευτικών διαλέξεων και 
συμμετοχές του προσωπικού σε επιστημονικές δραστη-
ριότητες. 

Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται, σε 
ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή, και κάθε άλλο βιβλίο ή 
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο. 

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Επικοινωνία στη 
Διοίκηση και Τεχνολογία» και αναγράφεται σε κάθε έντυ-
πό του. 

2. Για την επικοινωνία του Εργαστηρίου με εκπαι-
δευτικούς και ερευνητικούς φορείς του εξωτερικού 
χρησιμοποιείται ο αγγλικός τίτλος «Communication, 
Management and Technology». 

3. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και 
του λογότυπου. 

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

Άρθρο 11
Μετονομασία, Συγχώνευση, 
Κατάργηση του Εργαστηρίου 

1. Είναι δυνατή η μετονομασία, συγχώνευση, κατάρ-
γηση ή οποιαδήποτε άλλη μεταβολή του Εργαστηρίου, 
καθώς και η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού 
του, με πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της 
Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται μετά από εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας. Την εισήγηση πρέπει να συνοδεύει ο Εσω-
τερικός Κανονισμός της υπό ίδρυση μονάδας. 

2. Η πράξη του Πρύτανη, στην οποία περιλαμβάνεται 
και ο παραπάνω Εσωτερικός Κανονισμός, δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 12
Ρύθμιση Λοιπών Θεμάτων Λειτουργίας 
του Εργαστηρίου 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στον παρόντα Εσω-
τερικό Κανονισμό, αρμόδιο είναι το Τμήμα Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Κοζάνη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 

Ο Πρύτανης 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ   
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*02037200810190008*

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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