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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
19 Οκτωβρίου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες για προσωπικό
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου για
το έτος 2016.

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12655/19-7-2016
απόφασης (Β΄ 2637) για χορήγηση άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας Μουσικής Σχολής με την επωνυμία
«Μ.Σ. Εκπαιδευτηρίων Γείτoνα» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
Ανώνυμος Εκπαιδευτική και Μορφωτική Εταιρεία»
και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ
Α.Ε.Μ.Ε.» στην περιοχή Στέρνιζες Κορωπίου.

3

Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Δομημένου Περιβάλλοντος» (Built Environment Laboratory) υπό
το διακριτικό τίτλο “BE-Lab” στο Τμήμα Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

4

Υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης,
διάρκειας δέκα έξι (16) ωρών το κάθε ένα, για εξήντα (60) μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων του νομού Θεσσαλονίκης, με τίτλο:
«Φορολογικά - Φοροτεχνικά θέματα Ελευθέρων
Επαγγελματιών».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ. 88998/6340
(1)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης με αμοιβή, κατά τις απογευματινές ώρες για προσωπικό της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου
για το έτος 2016.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 283, του
Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης

Αρ. Φύλλου 3371

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 140/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Ηπείρου» (ΦΕΚ 233/τ.Α΄/27-12-2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ
176/Α΄/2015).
4. Την αριθμ. ΔΕΠ 2/2015/5-1-2016 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
5. Την παρ. 12 και 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995
σε συνδυασμό, με τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 «Περί
Δημοσίου Λογιστηρίου».
6. Την παρ. 1 εδάφιο γ του Ν. 4071 / ΦΕΚ 85/11-4-2012
«Ρυθμίσεις για την τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση
και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ενσωμάτωση οδηγίας
2009/50/Ε.Κ.».
7. Τις έκτακτες και αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες
της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ιωαννίνων, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτείται
να απασχοληθούν οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας, κατά
το έτος 2016 πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας
τους.
8. Το γεγονός ότι με την υπ’ αριθμ. 7/57/23-9-2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (4η τροποποίηση
του προϋπολογισμού), έχουν προβλεφθεί οι πιστώσεις
για τα οικονομικά αποτελέσματα της παρούσης, σε βάρος του Ε.Φ.390, Κ.Α.Ε. 0511 για συνολικά δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (# 12.500,00 € #), αποφασίζουμε:
Α) Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση δεκαεννέα (19) υπαλλήλων της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας
Ιωαννίνων για το 2ο εξάμηνο του έτους 2016.
Β) Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία
κατά τις απογευματινές ώρες των εργάσιμων ημερών
για το 2ο εξάμηνο του έτους 2016 και μέχρι 2.280 ώρες
συνολικά για δεκαεννέα (19) υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων που σε κάθε περίπτωση δε
θα υπερβαίνουν ανά υπάλληλο τις εκατόν είκοσι (120)
ώρες ανά εξάμηνο.
Η συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης, στην οποία θα αναφέρονται ονομαστικά οι συμμετέχοντες υπάλληλοι, το αντικείμενο απασχόλησης, το
χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης, θα γίνει με
απόφασή του Περιφερειάρχη Ηπείρου και ανάλογα με
τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες.
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Η δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δώδεκα
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (12.500,00 €), θα καλυφθεί
από πιστώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2016, του Ε.Φ. 390 και ΚΑΕ 0511.
Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
πραγματικής παροχής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο αν. προϊστάμενος της Δ/νσης Μεταφορών και
Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 3 Oκτωβρίου 2016
Ο Περιφερειάρχης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Ι

Αριθμ. 17063
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 12655/19-7-2016
απόφασης (Β΄ 2637) για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μουσικής Σχολής με την επωνυμία «Μ.Σ. Εκπαιδευτηρίων Γείτoνα» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΓΕΙΤΟΝΑ Ανώνυμος Εκπαιδευτική και Μορφωτική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε.» στην περιοχή Στέρνιζες
Κορωπίου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 94, παρ. 4, εδ. 28 και του άρθρου 95,
παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ 87/Α΄/2010),
β. την αριθμ. 19366/16403/18-4-2013 τροποποίηση
του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κρωπίας (ΦΕΚ 1070/Β΄/30-4-2013) άρθρο 12 παρ. γ περιπ. 12γ
περί άσκησης αρμοδιότητας χορήγησης αδειών ίδρυσης
και λειτουργίας ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων (ωδείων,
μουσικών σχολών κ.λ.π.) στο Δήμο Κρωπίας,
γ. του Ν. 299/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορούντων εις τον κανονισμό λειτουργίας των ιδιωτικών
μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 90/Α΄/1976) και του Β.δ/τος
16/1966 «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 7/Α΄/1966),
δ. του άρθρου 10 παρ. 13γ του Ν. 3207/2003 «Ρύθμιση
θεμάτων Ολυμπιακής προετοιμασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 302/Α΄/24-12-2003),
ε. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/78036/2473/19-10-2004 υπουργική απόφαση «Καθορισμός προδιαγραφών κτιρίων για
στέγαση Μουσικού Εκπαιδευτηρίου» (ΦΕΚ 1595/Β΄/2004),
στ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7-2-1994
απόφαση (ΦΕΚ 123/Β΄/23-2-1994) «Καθορισμός παραβόλου για ίδρυση Ανώτερων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» και
την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/33992/31-8-1987 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 500/Β΄/16-9-1987) «Προϋποθέσεις λειτουργίας τμήματος κλασικής κιθάρας»,
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ζ. την υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΤ/οικ.38573/1216/31-3-2011
κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 693/Β΄/2011) «Διεκπεραίωση και απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας
χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών
μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών Σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων
Κέντρων Εξυπηρέτησης».
2. Την υπ’ αριθμ. 4753/29-3-2016 αίτηση του Προέδρου του Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Ανώνυμος Εκπαιδευτική και
Μορφωτική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ Α.Ε.Μ.Ε.», Ελευθέριο Γείτονα του
Ευάγγελου, με τα συνημμένα δικαιολογητικά.
3. Το από 23-6-2016 πρακτικό αυτοψίας της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας Κτιριακών εγκαταστάσεων
Μουσικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το οποίο αναφέρεται στο Κτίριο των Εκπαιδευτηρίων Γείτονα που στεγάζεται επί της οδού Στέρνιζες στην περιοχή του Κορωπίου,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την παράγραφο 2 της υπ’ αριθμ.
12655/19-07-2016 απόφασης του Δημάρχου Κρωπίας
(Β΄ 2637), η οποία αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Μουσική Σχολή θα λειτουργήσει τις εξής σχολές
και τμήματα:
α. Σχολή Ανώτερων Θεωρητικών Μαθημάτων με τμήματα:
1. ωδικής, 2. αρμονίας, 3. αντίστιξης, 4. φυγής
β. Σχολή Ενόργανης Μουσικής με τμήματα:
1. πλήκτρων, 2. εγχόρδων, 3. πνευστών, 4. κλασικής
κιθάρας
γ. Σχολή Μονωδίας με τμήμα μονωδίας,
δ. Σχολή Σαξοφώνου»
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 12655/19-07-2016
απόφαση (Β΄ 2637).
Από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κορωπί, 4 Οκτωβρίου 2016
Ο Δήμαρχος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 3363
(3)
Έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου «Δομημένου Περιβάλλοντος» (Built Environment Laboratory)
υπό το διακριτικό τίτλο “BE-Lab” στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 22α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/6-9-2011/τ.Α΄) «Δομή, λειτουρ-
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γία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 4 του Ν. 3794/2009
(ΦΕΚ 156/4-9-2009/τ.Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης
Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
258/8-12-2014/τ.Α΄) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
4. Το υπ’ αριθμ. 102/2013 Π.δ. (ΦΕΚ 136, τ.Α΄) «Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Σερρών σε Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας - Συγχώνευση - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση
Σχολών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ
190, τ.Α΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 2705/Ε5/9-1-2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 593, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./31-12-2012) με την οποία
διαπιστώθηκε η εκλογή του Πασχαλούδη Δημητρίου
του Κωνσταντίνου, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Σερρών, με
τετραετή θητεία από 1.1.2013 (ΑΔΑ : BEIE9-MYO).
6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σερρών (ΦΕΚ 207/5-9-2002, τ.Β΄).
7. Την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
Τ.Ε.Ι. Σερρών, όσον αφορά στον τίτλο του Ιδρύματος
(ΦΕΚ 3681/31-12-2014/τ.Β΄).
8. Το απόσπασμα (1ο θέμα) του αριθμ. 12/2-6-2016
πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
του Ιδρύματος.
9. Το απόσπασμα (4ο θέμα) του αριθμ. 14/13-7-2016
πρακτικού συνεδρίασης της Διεύθυνσης της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Ιδρύματος.
10. Την αριθμ. 339/32/25-8-2016 απόφαση Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα ο Οργανισμός του Ιδρύματος.
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Ι. α) την ίδρυση Εργαστηρίου «Δομημένου Περιβάλλοντος» (Built Environment Laboratory) υπό το διακριτικό
τίτλο “BE-Lab” στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. της
Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας.
β) την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου «Δομημένου Περιβάλλοντος» (Built Environment
Laboratory) υπό το διακριτικό τίτλο “BE-Lab”.
γ) τον ορισμό της Μυροφόρας - Ευαγγελίας Θεοδωρίδου, Καθηγήτριας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, ως Διευθύντριας του Εργαστηρίου με τριετή θητεία που θα αρχίζει
από τη δημοσίευση της απόφασης ίδρυσης του Εργαστηρίου και θα μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
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δ) τη συγκρότηση της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) με τα ακόλουθα μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.
και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε.:
• Θεοδωρίδου Μυροφόρα - Ευαγγελία, Καθηγήτρια
• Παυλίδης Ιορδάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής
• Δανιήλ Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια
• Βλαχονάσιου Ελένη, Καθηγήτρια Εφαρμογών
• Καριώτου Γλυκερία, Καθηγήτρια Εφαρμογών
• Παναγιωτόπουλος Ελευθέριος, Καθηγητής Εφαρμογών
• Καριώτης Γεώργιος, Καθηγητής Εφαρμογών
• Φουτάκης Δημήτριος, Καθηγητής Εφαρμογών
Ειδικότερα κατ’ άρθρο:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
«ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (BE-Lab)»
Άρθρο 1
«Ίδρυση»
Ιδρύεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Κεντρικής
Μακεδονίας και στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Τ.Ε και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής
Τ.Ε. το Εργαστήριο ΔΟΜΗΜEΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(BUILT ENVIRONMENT Laboratory) υπό τον διακριτικό
τίτλο «BE-Lab».
Το Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος εξυπηρετεί
τις ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα
γνωστικά αντικείμενα της αποτύπωσης, τεκμηρίωσης και
σχεδιασμού οικιστικών έργων και αναβάθμισης υπαρχόντων κτιρίων και οικιστικών ενοτήτων. Τα προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα περιέχονται εν μέρει και στα
προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος. Στόχος του εργαστηρίου είναι η σύνδεση στοχευμένων εφαρμογών στο
σχεδιασμό και διαχείριση του Δημημένου Περιβάλλοντος
με τη χρήση του υφιστάμενου εξοπλισμού. Το εργαστήριο
απαρτίζεται από έμπειρο προσωπικό και διαθέτει σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό (Η/Υ, εκτυπωτές, σαρωτές και
λογισμικό), καθώς και πρόσβαση στη χρήση ειδικών μηχανημάτων του Τμήματος, όπως σχεδιογράφοι και Scanner
Α0, οπτικοακουστικά μέσα 3D Scanner, 3D Printer, σταθμό
GPS, γεωδαιτικούς σταθμούς κ.α). Σκοπός του εργαστηρίου είναι μέσω της έρευνας, αλλά και μέσω επίλυσης πρακτικών προβλημάτων που αφορούν τον κτισμένο χώρο, να
αναδείξει την κύρια σημασία του στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο. Επιπρόσθετη
έμφαση δίνεται σε τεχνικές αποτύπωσης και τρισδιάστατης
απεικόνισης. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αντικείμενα
των ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι η υποβοήθηση
ωρίμανσης εξειδικευμένων σχεδιομελετών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων, συμβουλευτιό και εκδοτικό έργο στους τομείς της τεκμηρίωσης και
μελέτης υφισταμένου κτιριακού περιβάλλοντος.
Άρθρο 2
«Σκοπός - Αποστολή»
Το Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος (ΒΕ-LAb)
έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών T.E. και Μηχα-
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νικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ και στο
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, σε θέματα που αφορούν
την αποτύπωση, το σχεδιασμό και την αναβάθμιση κτιριακών έργων και συνόλων, την δημοσιοποίηση μέσω
ειδικών εκδόσεων καλών πρακτικών και την σύγκριση
της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος στη μικρή
και μεγάλη κλίμακα μεταξύ διαφόρων περιοχών. Για το
σκοπό αυτό το Εργαστήριο αναλαμβάνει την υλοποίηση
χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε
σύμπραξη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Στοχεύει
στην ανάπτυξη καινοτόμων προτάσεων, εργαλείων, στο
πεδίο των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει. Παράλληλα προωθεί τη συνεργασία των μελών του Επιστημονικού Προσωπικού του με άλλους φορείς έρευνας και
τεχνολογίας με στόχο τη δημιουργία σταθερών ερευνητικών πυρήνων, καθώς και τη συγκέντρωση εμπειρίας και
τεχνογνωσίας στο πλαίσιο ομάδων ερευνητών. Εμμέσως,
διά των δραστηριοτήτων του, το Εργαστήριο υποβοηθά
την ανάπτυξη του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ)
του T.E.I. Κεντρικής Μακεδονίας και υποστηρίζει την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Ειδικότερα, το Εργαστήριο Δομημένου Περιβάλλοντος
έχει ως αποστολή:
1. Τη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας στα αντικείμενα που προσδιορίζονται για το Εργαστήριο στο άρθρο
1 του παρόντος.
2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικείμενα δραστηριότητας του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Τη σύνδεση και κάθε μορφής συνεργασία με κέντρα
ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του Εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία: α) με φορείς του δημόσιου τομέα,
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και
κοινωνικούς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, β)
με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και βιομηχανίες στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών για την προώθηση
της έρευνας, της επίλυσης τεχνολογικών προβλημάτων,
της ανάπτυξης εφαρμογών, της μεταφοράς τεχνογνωσίας, ή την υποβολή προτάσεων και την υλοποίηση κοινών
ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα που άπτονται
των ερευνητικών ενδιαφερόντων του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
5. Την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών σε γνωστικά
πεδία συναφών με την ακαδημαϊκή δεοντολογία των
αντικειμένων, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος.
6. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, καθώς και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
Άρθρο 3
«Προσωπικό»
1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές όλων
των βαθμίδων, οι οποίοι συγκροτούν την Ερευνητική
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Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και των οποίων το επιστημονικό και ερευνητικό έργο σχετίζεται με τα γνωστικά
αντικείμενα, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
2. Συγκροτείται η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου
(ΕΟΕ) από μέλη ΕΠ του Τμήματος συναφούς ειδίκευσης
με τα επιστημονικά πεδία και γνωστικά αντικείμενα
του Εργαστηρίου. Η Ερευνητική Ομάδα Εργαστηρίου
συγκροτείται με εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου και εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και
Γεωπληροφορικής του του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
3. Την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου δύναται
να πλαισιώνουν και ερευνητές, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος, που έχουν οποιαδήποτε μορφής σχέση εργασίας με το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και των οποίων
το ερευνητικό έργο ή η ειδικότητα έχει άμεση συνάφεια
με τα γνωστικά αντικείμενα που περιγράφονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
4. Στο προσωπικό του Εργαστήριου και στα πλαίσια
των δραστηριοτήτων του, μπορούν να ενταχθούν ως Επιστημονικοί Συνεργάτες μέλη ΕΠ του Τμήματος, μέλη ΕΠ ή
ΔΕΠ από άλλα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας
ή άλλα Ιδρύματα ή Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και
αλλοδαπής, υποψήφιοι διδάκτορες και νέοι ερευνητές,
καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
5. Στο Εργαστήριο μπορούν να απασχοληθούν προσφέροντας επικουρικό έργο μέλη του Ειδικού Τεχνικού
Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μετά από τη σύμφωνη γνώμη
του ενδιαφερόμενου και ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή και απόφαση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
6. Η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων, σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου, στην περίπτωση που αυτή είναι
δυνατή κατά τις ισχύουσες διατάξεις, ενεργείται κατόπιν
εισηγήσεως του Διευθυντή από τα αρμόδια όργανα του
Τμήματος, της Σχολής και του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Άρθρο 4
«Διοίκηση - Αρμοδιότητες»
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από τον Διευθυντή του,
που είναι Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών T.E. και Μηχανικών Τοπογραφίας
και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και στην περίπτωση που δεν υπάρχει Καθηγητής πρώτης βαθμίδας Αναπληρωτής Καθηγητής. Ο Διευθυντής
είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται, από την Ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου (ΕΟΕ) και η εκλογή του,
μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος και της Διεύθυνσης της Σχολής, επικυρώνεται από
τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και στη
συνέχεια εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη του
Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής και ανανεώνεται
με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
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2. Ο Διευθυντής μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων, την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του
Εργαστηρίου από όλα τα μέλη και τους συνεργάτες.
Ειδικότερα ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχει τις εξής
αρμοδιότητες:
α) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου, καθώς και το διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα επιστημονικά αντικείμενα δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται
στον άρθρο 1 του παρόντος.
β) Συντάσσει και υποβάλλει στην οικεία Σχολή τον
ετήσιο προγραμματισμό του Εργαστηρίου, θέτει τους
αναπτυξιακούς στόχους του Εργαστηρίου και μεριμνά
για την υλοποίηση αυτών. Επίσης υποβάλλει τον ετήσιο
απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου
στην οικεία Σχολή.
γ) Μεριμνά για την αυτάρκεια της υλικοτεχνικής υποδομής του Εργαστηρίου, την στελέχωση του με το ανάλογο προσωπικό και για την οικονομική διαχείριση των
εσόδων του Εργαστηρίου.
δ) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που αφορά
στη δραστηριότητα του Εργαστηρίου και γενικά είναι
υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του Εργαστηρίου,
ενώ συνυπογράφει κάθε είδους συμβάσεις συνεργασίας
με άλλους φορείς που υπογράφονται από τους αρμόδιους θεσμικούς εκπροσώπους του Ιδρύματος.
Άρθρο 5
«Εγκαταστάσεις - Λειτουργία»
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που παραχωρούνται σ’ αυτό από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για
την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού υλικοτεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια
των εργαστηριακών ασκήσεων και ερευνητικών έργων.
Στο χώρο της εγκατάστασης του Εργαστηρίου τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων.
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 για την προστασία των οργάνων, του
εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου
από βλάβες και φθορές.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα
και εξοπλισμός, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση
τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας
του Εργαστηρίου αποκλειστικά ή και σε συνεργασία με
άλλους καθηγητές ή ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο
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της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου και μετά από σχετική έγκριση του Διευθυντή.
Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές,
οι οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται
άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της,
η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το
Εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση
αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός
της δαπάνης που απαιτείται.
Με ευθύνη του Διευθυντή, το Εργαστήριο πρέπει να
μεριμνά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:
α) Η συνεχής προσφορά του Εργαστηρίου στο πλαίσιο
της αποστολής του, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο
2 του παρόντος.
β) Η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξάγεται και των γενικότερων δράσεων του Εργαστηρίου.
γ) Η δυναμική τήρηση της ιστοσελίδας του Εργαστηρίου, η οποία πρέπει να εμπεριέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
Άρθρο 6
«Έσοδα»
α) Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου.
2. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών
αποτελεσμάτων και προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σχετικών με τους σκοπούς
του Εργαστηρίου.
4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τους
σκοπούς του Εργαστηρίου.
β) Τα έσοδα του Εργαστηρίου διατίθενται για τις δαπάνες υποστήριξης της λειτουργίας του, την αγορά εξοπλισμού, αναλωσίμων, τη συντήρηση και διαμόρφωση
των χώρων του Εργαστηρίου και για υποτροφίες προς
φοιτητές.
γ) Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται
από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
Άρθρο 7
«Τηρούμενα Βιβλία»
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
1. Βιβλίο πρωτοκόλλου
2. Βιβλίο Πρακτικών
3. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού, οργάνων, λογισμικών, υλικών, επίπλων κ.λπ.
4. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, αντίγραφα τιμολογίων, δαπανών και ετήσιο λογιστικό φύλλο
εσόδων - εξόδων με διαρκή ενημέρωση
5. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών
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6. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά και συνέδρια αναγνωρισμένου κύρους, διοργανώσεις ημερίδων, συνεδρίων ή
εκπαιδευτικών διαλέξεων, όπως και στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του προσωπικού του Εργαστηρίου
σε κάθε είδους επιστημονική δραστηριότητα.
7. Αρχείο μεταβολών προσωπικού Με απόφαση του
Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο ή προβλέπεται
από την ισχύουσα νομοθεσία.

Αριθμ. απόφ. 2464/54/27-9-2016
(4)
Υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης, διάρκειας δέκα έξι (16) ωρών το κάθε ένα,
για εξήντα (60) μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών
Ηλεκτρολόγων του νομού Θεσσαλονίκης, με τίτλο: «Φορολογικά - Φοροτεχνικά θέματα Ελευθέρων Επαγγελματιών».

Άρθρο 8
«Χώρος Εγκατάστασης»
Χώρος του Εργαστηρίου είναι εκείνος στον οποίο εκτελούνται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή του,
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων με
τον τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών
και λοιπών δραστηριοτήτων του. Στο χώρο του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνεται το γραφείο του Διευθυντή, καθώς
και κάθε άλλος χώρος που διατίθεται για τη λειτουργία του.
Ο χώρος εγκατάστασης του Εργαστηρίου Δομημένου
Περιβάλλοντος είναι τα υφιστάμενα Εργαστήρια Τοπογραφίας, Πολεοδομίας στο Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του Ν. 2224/1994, άρθρα 14 και 15 (ΦΕΚ 112/Α΄
6-7-1994),
2. του Ν. 2336/1995, άρθρο 10 (ΦΕΚ 189/Α΄/12-9-1995),
3. του Ν. 2434/1996, άρθρο 1 (ΦΕΚ 188/Α΄/20-8-1996),
4. του Ν. 2956/2001, άρθρο 6 παρ. 7, άρθρο 8 παρ.
2 εδ. ιδ, άρθρο 9 παρ. 2. εδ.2, (ΦΕΚ 258/Α΄/8-11-2001),
5. την με αριθμ. 504/13-9-2016 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ),
6. τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
Την υλοποίηση τριών (3) προγραμμάτων κατάρτισης,
διάρκειας δέκα έξι (16) ωρών το κάθε ένα, για εξήντα
(60) μέλη του Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων
του νομού Θεσσαλονίκης, με τίτλο:
«Φορολογικά - Φοροτεχνικά θέματα Ελευθέρων Επαγγελματιών».
Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει στις δομές
του ΚΕΚ Θεσσαλονίκης.
Οι καταρτιζόμενοι ΔΕΝ θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή τους.
Η επιλογή των καταρτιζομένων θα γίνει από τον Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων, σύμφωνα με τις διαπιστωμένες ανάγκες επανακατάρτισης.
Το συνολικό κόστος κάλυψης εκπαιδευτικών δαπανών,
θα ανέλθει στο ποσό των 3.072 ευρώ θα βαρύνει τον ΚΑΕ
2659 του έτους 2016, εκ των οποίων το πόσο των 800 €
αποτελούν κόστος ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού και αναλύεται ως εξής:
60 καταρτιζόμενοι x 16 ώρες x 3,20 ευρώ Μέσο Ωριαίο
Κόστος ανά άτομο και περιλαμβάνει εκτός του κόστους
του ωρομισθίου προσωπικού, δαπάνες υλοποίησης εκπαίδευσης (εκπαιδευτικό υλικό και μέσα, δαπάνες διατροφής π.χ. τοστ, καφές κ.λπ.).
Η επιλογή των εισηγητών θα γίνει με δημόσια ανοικτή προκήρυξη σύμφωνα με την υπουργική απόφαση
191300 ΦΕΚ 576/Β΄/16-7-1996.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 9
«Αξιολόγηση»
Το Εργαστήριο υπόκειται σε περιοδική αξιολόγηση του
έργου του, με βάση τη διαδικασία που ορίζει η ΜΟ.ΔΙ.Π.
του Ιδρύματος. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου συντάσσει
και υποβάλλει στη ΜΟ.ΔΙ.Π. και στον Διευθυντή της οικείας
Σχολής έκθεση αξιολόγησης του έργου του Εργαστηρίου.
Άρθρο 10
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας»
Συντάσσεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του
Εργαστηρίου, ο οποίος προτείνεται από τον Διευθυντή
του Εργαστηρίου, εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. και επικυρώνεται από
τη Διεύθυνση της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και
τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. Με την
ίδια διαδικασία εγκρίνεται και κάθε τροποποίηση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
Άρθρο 11
«Έναρξη Ισχύος»
Η ίδρυση του Εργαστηρίου ισχύει από τη δημοσίευση
της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Σέρρες, 4 Οκτωβρίου 2016

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)

Ο Πρόεδρος

Η Διοικήτρια

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ

Μ. ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ

34558

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 3371/19.10.2016

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02033711910160008*

