
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 
(Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (υπ’ αρ. συν. 211/
8-2-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή-
μερα (Β΄ 1592 και 3563/24-9-2019), που αφορά 
στη συμπλήρωση του Οργανισμού Διοικητι-
κών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(π.δ. 224/1995, Α΄ 129) για τη μεταβατική περίοδο 
έως τη σύσταση του οργανισμού του ιδρύματος 
κατά την παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.

2 Επανίδρυση του Εργαστηρίου «Αυτόματου Ελέγ-
χου Ρομποτικής και Ενσωματωμένων Συστημά-
των» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-
ας και μετονομασία του σε «Εργαστήριο Ρομποτι-
κής και Αυτομάτου Ελέγχου», με διεθνή ονομασία 
«Robotics and Control Systems Laboratory» και 
διακριτικό τίτλο «RCS Lab». 

3 Κατάργηση των Εργαστηρίων: (α) Πιθανοτήτων 
και Στατιστικής, (β) Μαθηματικών (γ) Μηχανικής 
και (δ) Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μα-
θηματικών Προβλημάτων, και κατάργηση των 
Σπουδαστηρίων: (α) Άλγεβρας, (β) Γεωμετρίας και 
(γ) Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθη-
ματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων.

4 Απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου για το έτος 2020 για το προσωπικό του 
Ν.Π.Ι.Δ. Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτι-
κής Μακεδονίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 16243/20/ΓΠ (1)

   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 

(Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (υπ’ αρ. συν. 211/

8-2-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σή-

μερα (Β΄ 1592 και 3563/24-9-2019), που αφο-

ρά στη συμπλήρωση του Οργανισμού Διοικητι-

κών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

(π.δ. 224/1995, Α΄ 129) για τη μεταβατική περίοδο 

έως τη σύσταση του οργανισμού του ιδρύματος 

κατά την παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
(Συνεδρίαση 237η/3-8-2020)  

 Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδι-

στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 13). 

2. Την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016: «Ρυθμί-
σεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α΄ 83). 

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 7 και 13. 

4. Το άρθρο 16 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων» (Α΄ 176). 

5. Το π.δ. 224/1995 «Οργανισμός Διοικητικών Υπηρε-
σιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 129). 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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6. Την αναγκαιότητα εύρυθμης λειτουργίας του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο εφαρμογής των προ-
βλέψεων του ν. 4589/2019 για τη μεταβατική περίοδο 
έως τη σύσταση του Οργανισμού του ιδρύματος κατά 
την παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017, σε συνδυ-
ασμό με την παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017. 

7. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 211/
8-2-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 5ο, 1) με θέμα: ‘Έγκριση 
συμπλήρωσης του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, Α΄ 129) 
για τη μεταβατική περίοδο έως τη σύσταση του Οργα-
νισμού του Ιδρύματος κατά την παρ. 2β του άρθρου 7 
του ν. 4485/2017. 

8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, καθότι ο αριθμός των 
θέσεων ευθύνης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας μετά την 
παρούσα απόφαση δεν υπερβαίνει τις ήδη υφιστάμε-
νες θέσεις ευθύνης που προβλεπόταν ήδη αθροιστικά 
στον Οργανισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τους 
Οργανισμούς των πρώην T.E.I. Λάρισας, και Τ.Ε.Ι. Λαμί-
ας όπως έχουν οριστεί στο π.δ. 224/1995 (Α΄ 129), στο 
π.δ. 362/2002 (Α΄ 304) και στο π.δ. 223/2002 (Α΄ 207). 

9. Την υπό στοιχεία 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 απόφαση 
της Συγκλήτου με θέμα: «Συμπλήρωση του Οργανισμού 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(π.δ. 224/1995, Α΄ 129) για τη μεταβατική περίοδο έως 
τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις 
διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017». 

10. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 
213/29-3-2019 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 6ο, 9) με θέμα: 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3643/19/ΓΠ/19-2-2019 
(Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν.211/8-2-2019)
που αφορά στη συμπλήρωση του Οργανισμού Διοι-
κητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
(π.δ. 224/1995, Α΄ 129) για τη μεταβατική περίοδο έως 
τη σύσταση του Οργανισμού του Ιδρύματος κατά τις 
διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 4485/2017». 

11. Το σχετικό απόσπασμα πρακτικού της υπ’ αρ. 
237/3-8-2020 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (θέμα 5ο, 12) με θέμα: 
«Τροποποίηση της υπό στοιχεία 3643/19/ΓΠ/19-2-2019
(Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν. 211/
8-2-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 
(Β΄ 1592 και 3563/2019), που αφορά στη συμπλήρωση 
του Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας (π.δ. 224/1995, Α΄ 129) για τη μεταβατική 
περίοδο έως τη σύσταση του οργανισμού του ιδρύμα-
τος κατά τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 7 του ν. 
4485/2017», αποφασίζει ομόφωνα: 

Στο τέλος του άρθρου 28 της υπ’ αρ. 3643/19/ΓΠ/
19-2-2019 (Β΄913) απόφασης της Συγκλήτου (αρ. συν. 211/
8-2-2019), προστίθεται παράγραφος ως εξής: 

Γ. ΒΟΛΟΣ 
1. Ιδρύεται και λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος οργα-

νική μονάδα με τον τίτλο «Κεντρική Γραμματεία Πανεπι-
στημιακού Κέντρου Έρευνας Καινοτομίας και Ανάπτυξης 
(Π.Ε.Κ.) «ΙΑΣΩΝ», το οποίο συστάθηκε σύμφωνα με το 

άρθρο 23 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), ως ακαδημαϊκή μονά-
δα του Ιδρύματος, με έδρα την πόλη του Βόλου. Η Κεντρι-
κή Γραμματεία (εφεξής: Κ.Γ.) θα λειτουργεί στην έδρα του 
Π.Ε.Κ., με επιμέρους γραφεία στις έδρες των Ινστιτούτων, 
και θα είναι αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων 
του οποιασδήποτε φύσης προσωπικού του Π.Ε.Κ., για 
τη φροντίδα λήψης μέτρων για την έγκαιρη και αποτε-
λεσματική εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου, 
για την κατάρτιση και παρακολούθηση της εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού του, την σύνταξη των πρακτικών 
των συνεδριάσεων του Συμβουλίου, την έγκαιρη απο-
στολή των απαραίτητων στοιχείων και εγγράφων στον 
Ε.Λ.Κ.Ε. του Ιδρύματος, τη φροντίδα για τη διαχείριση 
των αναγκαίων για τη λειτουργία του Π.Ε.Κ. υλικών και 
εφοδίων, για τα θέματα αλληλογραφίας, πρωτοκόλλου, 
γενικού αρχείου και γενικά για όλα τα θέματα διοικητικής 
μέριμνας που αφορούν στη λειτουργία του Π.Ε.Κ. και των 
Ινστιτούτων του. Επιπλέον αρμοδιότητες και θέματα λει-
τουργίας της Κ.Γ. του Π.Ε.Κ. «ΙΑΣΩΝ» καθορίζονται στον 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του. 

2. α) μετονομάζονται ως ακολούθως όλα τα Πα-
ραρτήματα της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληρο-
φόρησης (Κεντρικής Βιβλιοθήκης) με έδρα το Βόλο, 
τα οποία καθορίστηκαν ως μέρος της έγκρισης του 
σχεδίου Οργανισμού (άρθρο Γ.1.11.2.1 σχεδίου ορ-
γανισμού), του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα 
με την απόφαση της Συγκλήτου στη Συν. υπ’ αρ. 196/
11-6-2018: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΗΣΗΣ (ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΤΣΟΥ ΜΑΚΡΗ) [έδρα 
Βόλος] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΗΣΗΣ (ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) [έδρα 
Βόλος] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΗΣΗΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ Π.Θ.) [έδρα Βόλος] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΤΕΧΝΟ-
ΛΟΓΙΑΣ) [έδρα Λάρισα] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) [έδρα Καρδίτσα] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΗΣΗΣ (Τ.Ε.Φ.Α.Α. ) [έδρα Τρίκαλα] 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΗΣΗΣ (ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) [έδρα Λαμία] 

β) ορίζεται νέο Παράρτημα με τίτλο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΙ-
ΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ) [έδρα Τρίκαλα] 
για την πληροφοριακή υποστήριξη των φοιτητών και 
των διδασκόντων του Τμήματος Διαιτολογίας και Διατρο-
φολογίας και των φοιτητών του Προγράμματος Σπου-
δών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του πρώην 
ΤΕΙ Θεσσαλίας, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα με τον 
ν. 4589/2019, 

γ) ορίζεται νέο Παράρτημα με τίτλο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΚΑΡΔΙΤ-
ΣΑ) [έδρα Καρδίτσα] για την πληροφοριακή υποστήρι-
ξη των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος 
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Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού και του 
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής, και των 
φοιτητών των Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων 
Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, 
Διατροφής και Διαιτολογίας, Σχεδιασμού και Τεχνολογίας 
Ξύλου και Επίπλου Τ.Ε., και Τεχνολογίας Τροφίμων του 
πρώην ΤΕΙ Θεσσαλίας, τα οποία λειτουργούν σύμφωνα 
με τον ν. 4589/2019. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βόλος, 26 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ  

Ι

     Αριθμ. 16286/20/ΓΠ (2) 
Επανίδρυση του Εργαστηρίου «Αυτόματου Ελέγ-

χου Ρομποτικής και Ενσωματωμένων Συστημά-

των» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής 

Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλί-

ας και μετονομασία του σε «Εργαστήριο Ρομπο-

τικής και Αυτομάτου Ελέγχου», με διεθνή ονομα-

σία «Robotics and Control Systems Laboratory» 

και διακριτικό τίτλο «RCS Lab». 

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Το άρθρο 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114). 
2. Τον ν. 4589/2019 (Α΄ 13). 
3. Την υπ’ αρ. 3821/23-06-2017 πράξη του Προέδρου 

του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (Β΄ 2292), σύμφωνα με την 
οποία ιδρύθηκε το Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας 
Επιστήμης και Μηχανικής Συμπεριφοράς των Υλικών 
(Chemical and Construction Materials Technology 
Laboratory) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. 
της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του πρώην Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας. 

4. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πλη-
ροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Συνεδρίαση υπ’ αρ. 
05/21-07-2020) και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (Συνεδρίαση υπ’ αρ. 237/03 -08-2020). 

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

Την επανίδρυση και λειτουργία του «Εργαστηρίου 
Αυτόματου Ελέγχου Ρομποτικής και Ενσωματωμένων 
Συστημάτων » του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Τμήμα 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ως εξής: 

Άρθρο 1 
Ίδρυση 

Επανιδρύεται Εργαστήριο με την επωνυμία «Αυτόμα-
του Ελέγχου Ρομποτικής και Ενσωματωμένων Συστη-
μάτων», του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στο Τμήμα 

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και μετονομά-
ζεται σε Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Ρομποτικής 
και Αυτομάτου Ελέγχου», με διεθνή ονομασία «Robotics 
and Control Systems Laboratory» και διακριτικό τίτλο 
«RCS Lab». 

Ο νέος τίτλος αποδίδει πιο περιεκτικά τα γνωστικά 
αντικείμενα δραστηριοποίησης του Εργαστηρίου. 

Το Εργαστήριο θα εξυπηρετεί τις διδακτικές και επι-
στημονικές/ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος στα γνω-
στικά αντικείμενα της Ρομποτικής και του Αυτομάτου 
Ελέγχου και συγκεκριμένα των παρακάτω στενά σχετι-
ζόμενων περιοχών: 

• Βιομηχανικής Ρομποτικής 
• Αυτομάτου Ελέγχου και Αυτοματοποιημένων Διερ-

γασιών 
• Διάγνωσης και Διαχείρισης Σφαλμάτων 
• Ελέγχου Βιομηχανικών Διεργασιών 
• Ελέγχου Ρομποτικών Οχημάτων (υποβρύχια, εναέρια, 

επίγεια) 
• Προσομοίωσης Σύνθετων Ρομποτικών Συστημάτων 
• Ευφυούς Ελέγχου και Ελέγχου με Οπτική Ανατρο-

φοδότηση 
• Μοντελοποίησης και Ελέγχου Υβριδικών Δυναμικών 

Συστημάτων και Συστημάτων Διακριτών Γεγονότων 
• Μοντελοποίησης και Αναγνώρισης Συστημάτων 
• Σύνθεσης Δεδομένων από Αισθητήρες 
• Εκτίμησης Κατάστασης Συστημάτων 
• Συστημάτων Πολλαπλών Πρακτόρων 
• Μη Ολονομικών Συστημάτων 
• Ιεραρχικού και Αποκεντρωμένου Ελέγχου 
• Δομημένης Μοντελοποίησης και Ελέγχου 
• Προσαρμοστικού Ελέγχου 
• Σχεδίασης και Ανάλυσης μη Γραμμικών Συστημάτων 
• Μηχατρονικών Συστημάτων 
• Έξυπνων Αισθητήρων 
• Δικτύων Αισθητήρων 
• Συστήματα Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδο-

μένων 
• Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών 
• Ανάλυση Αξιοπιστίας Συστημάτων 
• Συστημάτων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας 
• Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου 
• Ελέγχου Συστημάτων με Μικροελεγκτές 

Άρθρο 2 
Εσωτερικός κανονισμός 

Ο Εσωτερικός Κανονισμός του ιδρυόμενου με το προ-
ηγούμενο άρθρο Εργαστηρίου καθορίζεται σύμφωνα με 
τους ορισμούς των επομένων Άρθρων. 

Άρθρο 3 
Αποστολή 

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή: 
α) Την παροχή του κατάλληλου ακαδημαϊκού περι-

βάλλοντος για την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών 
αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στα 
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αντικείμενα που προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του πα-
ρόντος. 

β) Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώ-
σεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών 
ή ερευνητικών προγραμμάτων. 

γ) Τη συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δη-
μοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, 
Δήμους, Κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστη-
μονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα, με σκοπό τη 
συμβολή του Εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας 
των προϊόντων ή υπηρεσιών και της παραγωγικότητας. 

δ) Την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, ημερίδων 
και διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων. Επιπλέον, στόχευση του Εργαστη-
ρίου είναι η πρόσκληση Ελλήνων και ξένων αναγνωρι-
σμένων επιστημόνων. 

ε) Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο 
π.δ. 159/1984. 

στ) Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ., τη συμμετοχή σε ανταγωνιστικά ερευνητικά 
και αναπτυξιακά προγράμματα. 

Ως επιμέρους στόχοι ορίζονται: 
α) η υποστήριξη της εκπόνησης υψηλής ποιότητας 

διδακτορικών διατριβών, 
β) η υποστήριξη ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-

τεραιοτήτων και πρωτοβουλιών του Τμήματος, 
γ) η παραγωγή εκπαιδευτικού, εποπτικού και βοηθη-

τικού υλικού για τη στήριξη και προαγωγή της έρευνας, 
διδασκαλίας και επιστημονικής ενημέρωσης, 

δ) η οργάνωση δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων για 
τη διευκόλυνση της σύνδεσης της διδασκαλίας με την 
επιστημονική έρευνα, 

ε) η διεξαγωγή ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων, σεμιναρίων και μελετών, 

στ) η συνεργασία με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέ-
ντρα, Ιδρύματα και Οργανισμούς στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό, 

ζ) η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διευκόλυνση της 
σύνδεσης του Τμήματος και γενικότερα του Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλίας με την τοπική κοινωνία, 

η) η συνεργασία με συλλόγους και φορείς, για την 
ανταλλαγή υλικού, εργαλείων, εμπειριών και τεχνογνω-
σίας. 

Άρθρο 4 
Προσωπικό 

Το προσωπικό του Εργαστηρίου απαρτίζεται από: 
1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 

του Τμήματος, των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα εμπί-
πτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου 
όπως αυτά περιγράφονται στο Άρθρο 1 της παρούσης. 

2. Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 
λοιπό επιστημονικό, διδακτικό, τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό που τοποθετείται σε αυτό σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα Α.Ε.Ι. 
της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επι-
στήμονες σε άλλα Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα, άτομα 
με αναγνωρισμένο έργο στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου που συνεργάζονται κατά περίπτωση με 
το Εργαστήριο. 

4. Συνδεδεμένα (affiliated) μέλη του Εργαστηρίου 
μπορεί να είναι καθηγητές άλλων Πανεπιστημίων της 
Ελλάδος ή του εξωτερικού, προσωπικό ερευνητικών 
κέντρων και Ινστιτούτων της Ελλάδος ή του εξωτερικού. 

5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου. 

Άρθρο 5 
Διοίκηση - Αρμοδιότητες 

1. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη 
Γενική Συνέλευση του Τμήματος Πληροφορικής και Τη-
λεπικοινωνιών σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 
29 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή, του Επίκουρου Καθηγητή του οποίου το 
γνωστικό αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 της παρούσης. 

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

i. Τον συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού/με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου. 

ii. Υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και μέρι-
μνα 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. 

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

vi. Υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο. 

vii. Εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστήμιου. 

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

Άρθρο 6 
Πόροι 

Οι πόροι του Εργαστηρίου προκύπτουν από: 
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων. 

2. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 
παρ. 3 του π.δ. 159/1984. 

3. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα. 
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4. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου. 

5. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων. 

6. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. 

Άρθρο 7 
Τηρούμενα βιβλία 

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλου-
θα βιβλία και στοιχεία (σε ψηφιακή ή/και έντυπη μορφή): 

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου 
2. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων 
3. Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος 
4. Κατάλογος επιστημονικών οργάνων και περιοδικών 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται 

και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο 
σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή. 

Άρθρο 8 
Τίτλος - Σφραγίδα 

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Ρο-
μποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου», διεθνής ονομασία 
«Robotics and Control Systems Laboratory» και διακρι-
τικό τίτλο «RCS Lab». 

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερι-
κό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και στον εσωτε-
ρικό «Εργαστήριο Ρομποτικής και Αυτομάτου Ελέγχου» 
και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του. 

Άρθρο 9 
Εγκατάσταση - Λειτουργία 

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

2. Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε υπάρχοντες χώ-
ρους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συγκεκριμένα 
στο ισόγειο του κτηριακού συγκροτήματος του πρώην 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στη Λαμία (Eργ. 7, ισόγειο κτηρίου 
ΣΤΕΦ, πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας), είναι ο χώρος στον 
οποίο λειτουργεί έως σήμερα). 

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί-
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση. 

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-

γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες. 

5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν ειδική επί των συστημάτων ή οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή 
αυτού. Κινητά όργανα και συστήματα, τα οποία παραδί-
δονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά 
τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν πα-
ραδοθεί. 

Άρθρο 10 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Βόλος, 27 Αυγούστου 2020 

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ 

Ι

      Αριθμ. 24263 (3)
Κατάργηση των Εργαστηρίων: (α) Πιθανοτήτων 

και Στατιστικής, (β) Μαθηματικών (γ) Μηχανικής 

και (δ) Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και Μα-

θηματικών Προβλημάτων, και κατάργηση των 

Σπουδαστηρίων: (α) Άλγεβρας, (β) Γεωμετρίας και 

(γ) Μαθηματικής Ανάλυσης του Τμήματος Μαθη-

ματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πα-

νεπιστημίου Ιωαννίνων.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 28 του ν. 4485/2017,
2. το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Ιωαννίνοις» (Α΄ 267),
3. το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

ση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α΄ 137),

4. τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 142),

5. την υπ’ αρ. Β1/110 υπουργική απόφαση «Κατανομή 
Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων της Φυσικομαθηματι-
κής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Β΄ 66/1983),

6. την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της υπ’ 
αρ. 896/21-4-2005, σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε 
η λειτουργία του εργαστηρίου Επεξεργασίας Φυσικής 
Γλώσσας και Μαθηματικών Προβλημάτων,

7. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μα-
θηματικών στη συνεδρία της υπ’ αρ. 680/17-6-2020 που 
αφορά στην κατάργηση υφιστάμενων Εργαστηρίων και 
Σπουδαστηρίων στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής 
Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

8. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων κατά τα άρθρα 7 και 8 του ν. 4485/2017,
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9. το γεγονός ότι η εν λόγω κατάργηση Εργαστηρίων 
και Αναγνωστηρίων στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχο-
λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος,

10. την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της υπ’ 
αρ. 1090/20-07-2020, αποφασίζει:

την κατάργηση Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων του 
Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής:

Κατάργηση Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων 
του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Α. Καταργούνται τα Εργαστήρια:
• Πιθανοτήτων και Στατιστικής
• Μαθηματικών
• Μηχανικής
Β. Καταργούνται τα Σπουδαστήρια:
• Άλγεβρας
• Γεωμετρίας
• Μαθηματικής Ανάλυσης
τα οποία λειτουργούν με την υπ’ αρ. Β1/110 υπουργική 

απόφαση «Κατανομή Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων 
της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιω-
αννίνων» (Β΄ 66/1983),

και
Γ. Καταργείται το Εργαστήριο:
• Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας και Μαθηματικών 

Προβλημάτων το οποίο λειτουργεί με βάση την έγκριση 
της Συνεδρίας της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων (συν. υπ’ αρ. 896/21-4-2005).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 26 Αυγούστου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

      Αριθμ. 2494 (4)
Απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού 

ωραρίου για το έτος 2020 για το προσωπικό του 

Ν.Π.Ι.Δ. Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυ-

τικής Μακεδονίας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη :
1. Τον ν. 2218/1994 (Α’ 90) όπως τροποποιήθηκε και 

συμπληρώθηκε, τον ν. 2503/1997 (Α’ 107),άρθρο 4 παρ. 
3, τον ν. 2946/2001 (Α’ 224).

2. Τα άρθρα 190, 191, 192 και 193 του ν. 3852/2010 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης–Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87).

3. Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακού Τα-
μείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (Β΄ 1700/2018), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Β΄ 934/2019).

4. Το άρθρο 20 με θέμα «Αποζημίωση για εργασία καθ’ 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου» του ν. 4354/2015 (Α’ 90), όπου προβλέπεται ότι «Για 
το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η απόφαση 
καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξου-
σιοδοτημένο από αυτό όργανο».

5. Το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο για το 2020 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακε-
δονίας (Απ. 1/2020, ΑΔΑ: Ω2Ε8ΚΧΨ-7ΥΠ).

6. Την ανάγκη για άμεση και εύρυθμη λειτουργία του 
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας, 
καθώς τα αυξημένα καθήκοντα και ο φόρτος εργασίας 
που προκύπτουν λόγω έκτακτων ή επειγουσών υπηρε-
σιακών αναγκών, δεν μπορούν να καλυφθούν εντός του 
νόμιμου, υποχρεωτικού ωραρίου.

7. Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό 
και πιο συγκεκριμένα στον κωδικό 60.00.02 «Αμοιβές 
υπερωριακής απασχόλησης» 10.000,00 ευρώ.

8. Την υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 
Μακεδονίας [ΑΔΑ: Ω3ΣΝΚΧΨ-ΟΙ9] με την οποία δόθηκε 
«εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής 
Μακεδονίας για τη λήψη απόφασης αναφορικά με την 
καθιέρωση υπερωριακής εργασίας», αποφασίζουμε:

Την απασχόληση καθ΄ υπέρβαση του υποχρεωτικού 
ωραρίου λόγω επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, για 
τους δώδεκα υπηρετούντες, με απόσπαση, υπαλλήλους 
του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδο-
νίας, και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες για το β΄ εξάμηνο 
του τρέχοντος έτους, ανά υπάλληλο και σύμφωνα με το 
άρθρο 20 του ν. 4354/2015 (Α’176) από τη δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και έως 
31/12/2020. Ο αριθμός των υπαλλήλων ανά ειδικότητα, 
οι ημέρες και η κατανομή των ανωτέρω ωρών θα γίνει 
με νεότερη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κοζάνη, 19 Αυγούστου 2020

Ο Πρόεδρος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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