
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων Περιφερειακών Ενο-
τήτων Κιλκίς.

2 Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων Περιφερειακής Ενό-
τητας Σερρών.

3 Συμπλήρωση της 346/25.5.2018 απόφασης του Δη-
μάρχου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2371/Β΄/21.06.2018).

4 Τροποποίηση της 3371/495/5.6.2018 απόφασης 
Δημάρχου και έγκρισης υπερωριακής απασχόλη-
σης ενός επιπλέον υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου 
Ερμιονίδας, για το Β΄εξάμηνο του 2018.

5 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της 
Κίνησης» (Laboratory of Neuromuscular and 
Cardiovascular Study of Motion/LANECASM) στο 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονι-
σμού του.

6 Εκχώρηση αρμοδιότητας έγκρισης σκοπιμότητας 
δαπάνης για ποσά κάτω των 2.500,00 ευρώ στο 
Πρυτανικό Συμβούλιο.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

7 Διόρθωση σφάλματος στην 4000/04.06.2018 
απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περι-
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2485/Β΄/28.06.2018.

8 Διόρθωση σφάλματος στην 86/57/24.04.2018 
απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2556/Β΄/02.07.2018.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
  Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων Περιφερειακών 

Ενοτήτων Κιλκίς.

  Με την 218/05.10.2018 απόφαση Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 163, 167 και 280 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), του άρθρου 8 του 
ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 87 του ν. 4483/2017 
(ΦΕΚ 107/Α΄/31.07.2017) και του άρθρου 225 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με το άρθρο 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α΄/19.07.2018):

Αυξάνεται το ωράριο εργασίας της υπαλλήλου της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Κιλκίς, ΑΡΧΟΝΤΙΑΣ ΔΑΓΚΛΗ του 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου μερικής απασχόλησης έξι (6) ωρών και είκοσι 
τεσσάρων (24) λεπτών/δύο (2) ημερών την εβδομάδα 
(Τετάρτη και Παρασκευή), σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως 
για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα που είναι το ανώτατο 
όριο της πλήρους απασχόλησης, με αντίστοιχη αύξη-
ση των πάσης φύσεως αποδοχών της, κατόπιν της από 
19.10.2017 αίτησής της.

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρει-
ας Κεντρικής Μακεδονίας για την κάλυψη της δαπάνης: 
167267(5138)/04.04.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 62351/15.10.2018).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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(2)
    Αύξηση ωραρίου υπαλλήλων Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών.

  Με την 220/05.10.2018 απόφαση Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που εκδόθηκε σύμφω-
να με τις διατάξεις των άρθρων 163, 167 και 280 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), του άρθρου 8 
του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α΄/21.02.2016) όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 87 του ν. 4483/2017 
(ΦΕΚ 107/Α΄/31.07.2017) και του άρθρου 225 του 
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010) όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με το άρθρο 116 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/Α΄/19.07.2018):

Αυξάνεται το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων της Πε-
ριφερειακής Ενότητας Σερρών, ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΑΡΛΗ του 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού Καθαριότη-
τας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου μερικής απασχόλησης (τέσσερις ώρες την ημέρα 
για τέσσερις ημέρες την εβδομάδα), σε οκτώ (8) ώρες 
ημερησίως για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα που είναι 
το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης, με αντίστοι-

χη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών της, κατόπιν της 
από 06.10.2017 αίτησης της και ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΝΤΑΟΥΔΗ -
ΤΟΠΑΛΗ του ΙΩΑΝΝΗ, ειδικότητας ΥΕ Προσωπικού 
Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης (τέσσερις ώρες 
την ημέρα για δύο ημέρες την εβδομάδα), σε οκτώ (8) 
ώρες ημερησίως για πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα που 
είναι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης, με 
αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών της, 
κατόπιν της από 06.10.2017 αίτησής της.

(Αριθμ. βεβ. Διεύθυνσης Οικονομικού της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας για την κάλυψη της δαπάνης: 
τ.τ. 122582(3840)/30.03.2018).

(Αριθμ. απόφ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - 
Θράκης/Διεύθυνση Διοίκησης: 62372/15.10.2018).

  Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και Νομικών Προσώπων Θεσσαλονίκης

ΣΟΥΛΤΑΝΑ ΤΣΕΛΕΝΤΗ

Ι

Αριθμ. απόφ. 711 (3)
    Συμπλήρωση της 346/25.5.2018 απόφασης του Δημάρχου Μεταμόρφωσης (ΦΕΚ 2371/Β΄/21.06.2018).

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3825/2010 (ΦΕΚ 143 Α΄).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 36,48,171, και 176 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016, εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών - Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους - Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ 
του ν. 4354/2015».

5. Την υπ΄αριθμ. 346/25.5.2018 απόφαση Δημάρχου (ΦΕΚ 2371/Β΄/21.06.2018) σχετικά με την έγκριση καθιέρωσης 
υπερωριακής απασχόλησης για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2018.

6. Το συμπληρωματικό έγγραφο της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, σχετικά με τον 
προγραμματισμό υπερωριακής απασχόλησης για το Τμήμα Πολιτισμού, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018.

7. Το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018, έχει προβλεφθεί πίστωση ικανή να 
καλύψει τη δαπάνη της κάτωθι υπερωριακής απασχόλησης.

8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασίζουμε:
Τη συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 346/25.5.2018 απόφασης Δημάρχου (ΦΕΚ 2371/Β΄/21.06.2018), ως προς την προ-

σθήκη ενός (1) υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτισμού της Δ/νσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού,για την έγκριση 
απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης μέχρι την 22η ώρα, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2018, ως εξής:

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΝΑ 

ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ

Υπερωριακή απογευματινή 
εργασία μέχρι 22η ώρα

Νυχτερινή εργασία από 22η 
μέχρι 6η πρωινή πέρα από 

την υποχρεωτική

Εργασία Κυριακών και 
εξαιρέσιμων ημερών πέραν της 
υποχρεωτικής από 6η πρωινή 
μέχρι 22η ώρα και από 22η 

μέχρι 6η πρωινή ώρα

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΩΡΕΣ ΑΝΑ 
ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑ

ΥΠΑΛΛΗΛΟ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-

ΥΕ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 120 - - - -
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Η δαπάνη που θα προκληθεί θα βαρύνει τον κάτωθι 
Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2018, ως εξής:

Α/Α Κ.Α. ΠΟΣΟ

1 15.6022.0001 250,00 €

Κατά τα λοιπά η υπ΄αριθμ. 346/25.05.2018 απόφαση 
Δημάρχου (ΦΕΚ 2046/Β΄/14-6-2017) ισχύει ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μεταμόρφωση, 12 Οκτωβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ι

Αριθμ. 7450 (4)
    Τροποποίηση της 3371/495/5.6.2018 απόφασης 

Δημάρχου και έγκρισης υπερωριακής απασχόλη-

σης ενός επιπλέον υπαλλήλου Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου 

Ερμιονίδας, για το Β΄εξάμηνο του 2018. 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/

2010.
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του ν. 

3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4354/2015 περί 

καταργήσεως γενικών ή ειδικών διατάξεων κατά το μέ-
ρος που αυτές ρύθμιζαν θέματα που θίγονται από τις 
διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του αυτού νόμου. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 
176/Α΄/16.12.2015),με τις οποίες καθορίζονται η διαδι-
κασία και οι προϋποθέσεις έγκρισης της καθιέρωσης 
εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
του προσωπικού των ΟΤΑ α' βαθμού καθώς και το ύψος 
της αμοιβής αυτής κατά περίπτωση.

6. Το υπ’ αριθμ. 2/31029/6.5.2016 έγγραφο του Υπουρ-
γείου Οικονομικών περί παροχής οδηγιών για την εφαρ-
μογή των διατάξεων του κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 
(176/Α').

7. Τον ΟΕΥ του Δήμου Ερμιονίδας, ΦΕΚ 2446/Β'/
2.11.2011.

8. Την αριθμ. 3371/495/05.06.2018 απόφαση του Δη-
μάρχου Ερμιονίδας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
2645/Β΄/06.07.2018.

9. Το ΦΕΚ 846/Γ'/27.07.2018 στο οποίο δημοσιεύθηκε 
μετάταξη υπαλλήλου ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού, με σχέ-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από 
τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου στον Δήμο Ερμιονίδας με 
μεταφορά θέσης.

10. Την 6196/10.09.2018 (ΑΔΑ: Ω9ΙΓΩΡΡ-8ΛΧ) απόφαση 
Δημάρχου περί τοποθέτησης υπαλλήλου και ανάθεσης 
αρμοδιοτήτων. 

11. Το γεγονός ότι θα απαιτηθεί για το Β' εξάμηνο του 
έτους 2018, ήτοι έως 31.12.2018 η απασχόληση προσω-
πικού καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου κατά 
τις απογευματινές ώρες και έως ώρα 22η, μέχρι 120 ώρες, 
για την κάλυψη των κάτωθι αναγκών: 

- για την τήρηση των πρακτικών του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας Πορτοχελίου καθώς και για τη 
διοικητική υποστήριξη της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας 
Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας, 

- για εισηγήσεις στα συλλογικά όργανα του Δήμου (π.χ. 
Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές κ.λπ.)

- για την διαχείριση των αναρτήσεων στα προγράμμα-
τα «Διαύγεια», «ΚΗΔΜΗΣ», κ.λπ. όπου πρέπει να εκτελού-
νται εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

- για τις λοιπές έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που 
προκύπτουν στο Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου, 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. 3371/495/5.6.2018 απόφα-
ση του Δημάρχου Ερμιονίδας περί καθιέρωσης υπερω-
ριακής απασχόλησης για το Β' εξάμηνο του έτους 2018 
και προσθέτουμε την καθιέρωση υπερωριακής απα-
σχόλησης, κατά τις απογευματινές ώρες και μέχρι ώρα 
22η, για μια (1) επιπλέον υπάλληλο Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου, 
ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού με την προβλεπόμενη από 
το Νόμο αποζημίωση έως 120 ώρες για το Β' εξάμηνο, 
για την αντιμετώπιση των αναγκών που μνημονεύτηκαν. 

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της 
υπηρεσίας. Ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών των 
υπαλλήλων, θα βεβαιώνεται με σχετική βεβαίωση του 
οικείου προϊσταμένου. 

Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω υπερωρι-
ακή απασχόληση, θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις 
των ΚΑ 10-6012.000 με 8.000 € του προϋπολογισμού του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2018.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Κρανίδι, 15 Οκτωβρίου 2018

Ο Δήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΦΥΡΗΣ

Ι

Αριθμ. 10738 (5)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 

Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της 

Κίνησης» (Laboratory of Neuromuscular and 

Cardiovascular Study of Motion/LANECASM) στο 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών 

Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και καθορισμός του Εσωτερικού Κανο-

νισμού του.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

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

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

2. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και 
λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό 
20/02-10-2018, θέμα 49).

3. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοι-
ας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με 
αριθμό 02/16-04-2018).

4. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσι-
κοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την τοποθέτηση 
μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στο Εργαστήριο (συνεδρίαση 
με αριθμό 02/16-04-2018).

5. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγεια-
κής Μελέτης της Κίνησης» στους Τομείς Α’ Μυοσκελετικό 
και Κυκλοφορικό Σύστημα και Β’ Νευρικό Σύστημα του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
την στελέχωση του με μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου.

6. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 
20/02-10-2018/θέμα 50) για την ίδρυση Εργαστηρίου με 
τίτλο: «Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής 
Μελέτης της Κίνησης» Laboratory of Neuromuscular and 
Cardiovascular Study of Motion/LANECASM) στο Τμήμα 
Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρό-
νοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

7. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής θα λει-
τουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα-
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Νευ-
ρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης» 
(Laboratory of Neuromuscular and Cardiovascular Study 
of Motion/LANECASM) στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό του Εσωτερικού 
Κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 
Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνη-
σης» (Laboratory of Neuromuscular and Cardiovascular 
Study of Motion/LANECASM), το οποίο εξυπηρετεί τις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά 
αντικείμενα της Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Με-
λέτης της Κίνησης.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-

ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρ-
διοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης» (Laboratory of 
Neuromuscular and Cardiovascular Study of Motion/
LANECASM) θα έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι-
κείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του 
προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.

2. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

3. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή 
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης 
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

5. Τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
με επιστημονικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς 
φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργανώσεις καθώς 
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα 
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Την παροχή υπηρεσιών υγείας σε ιδιώτες και ορ-
γανισμούς, όπως ηλεκτρομυογράφημα, ηλεκτρονευ-
ρογράφημα, αξιολόγηση καρδιοαγγειακής ικανότητας, 
αξιολόγηση ισορροπίας και βάδισης, αξιολόγηση χρό-
νιας κόπωσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 
159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α’/27.4.1984): «Προϋποθέσεις παρο-
χής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε 
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

8. Την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την προ-
αγωγή της αξιολόγησης της νευρικής, μυοσκελετικής 
και καρδιοαγγειακής λειτουργίας τόσο στο γενικό πλη-
θυσμό, όσο και σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες όπως 
αθλητές, άτομα τρίτη ς ηλικίας, καρδιολογικοί ασθενείς, 
πάσχοντες από περιφερική αρτηριοπάθεια, πάσχοντες 
από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, ασθενείς με εκφυ-
λιστικά νοσήματα νευρικού συστήματος (Parkinson, ALS, 
άνοια), πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας, ασθε-
νείς με παθήσεις περιφερικού νευρικού συστήματος 
όπως πολυνευροπάθειες, χρόνιες ριζοπάθειες, πάσχο-
ντες από ινομυαλγία, ασθενείς με μυοπάθειες, κακώσεις 
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(κρανιοεγκεφαλικές, σπονδυλικής στήλης, περιφερικών 
νεύρων), σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, ασθενείς 
με ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα αυτοάνοσα νοσή-
ματα,

9. Την ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την αξιολό-
γηση της καρδιοαγγειακής λειτουργικής ικανότητας, την 
αξιολόγηση της νευρομυϊκής λειτουργικής ικανότητας 
(ισορροπία, βάδιση), τον έλεγχο και την αξιολόγηση των 
πτώσεων σε ηλικιωμένους. Οι αναφερόμενες μέθοδοι και 
τεχνικές, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες κλίμακες 
(κόπωσης, κατάθλιψης, ποιότητα ζωής ασθενών με Σακ-
χαρώδη Διαβήτη) θα συμβάλλουν στην βελτίωση των 
πρωτοκόλλων αξιολόγησης της κινητικότητας, της λει-
τουργικότητας και της ποιότητας ζωής τόσο στο γενικό 
πληθυσμό, όσο και στις ως άνω πληθυσμιακές ομάδες.

10. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

11. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από Καθηγητές και Λέκτορες του Τμήμα-

τος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς 
και άλλα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται στο άρθρο 1 και αποτελούν μέλη του Εργαστηρί-
ου όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 28 του 
ν. 4485/2017.

2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότη-
τες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά 
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι 
επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο Νευρομυϊκής και Καρδιοαγγειακής Με-
λέτης της Κίνησης διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμή-
ματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο 
όποιο ανήκει το Εργαστήριο και διαθέτει γνωστικό 

αντικείμενο αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται 
στο άρθρο 1 της παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργα-
στηρίου εκλέγεται με τριετή θητεία με τη διαδικασία του 
άρθρου 29 του ν. 4485/2017(ΦΕΚ 114/τ. Α’/4-8-2017)και 
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας, του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου 
Καθηγητή. Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, 
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις 
βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

1. ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστη-
ρίου,

3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων καιτην κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τομέα και του Τμή-
ματος του ετήσιου και τριετούς απολογισμού των δρα-
στηριοτήτων του Εργαστηρίου,

5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,

6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου,

7. μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς καιγια την οργάνω-
ση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου,

9. εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,

10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί-
ζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής της Πα-
νεπιστημιούπολης 1. Χώρος εγκατάστασης του Εργαστη-
ρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχωρούνται για τη 
διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου και συγκεκριμένα 
οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και 
τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό εξοπλισμό για τη 
διενέργεια των ερευνητικών προγραμμάτων και των 
συναφών δράσεων.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.
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Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων 
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική 
απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την προστασία 
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την 
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου 
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση 
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα 
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφο-
νται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.

Άρθρο 8 
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. 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».

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη-
ροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9 
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.

6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι«Εργαστήριο Νευρο-
μυϊκής και Καρδιοαγγειακής Μελέτης της Κίνησης» και 
στην αγγλική γλώσσα «Laboratory of Neuromuscular 
and Cardiovascular Study of Motion»

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

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Ερ-
γαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αιγάλεω, 26 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ

Ι

        Αριθμ. απόφ. 19 (6)
    Εκχώρηση αρμοδιότητας έγκρισης σκοπιμότη-

τας δαπάνης για ποσά κάτω των 2.500,00 ευρώ 

στο Πρυτανικό Συμβούλιο.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
TOΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
Συνεδρίαση 129η 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 εδ. λα του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 εδ. λστ του 

ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 εδ. β΄ του π.δ. 

80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145).
4. Την ανάγκη για επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρι-

σης δαπανών και την αποτελεσματικότερη επίτευξη των 
στόχων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

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

6. Τη διεξαχθείσα συζήτηση κατά την 129η συνεδρί-
αση της Συγκλήτου (22-06-2018), παρόντων των τριών 
τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών της, αποφασίζει 
ομόφωνα:
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Αναθέτει στο πρυτανικό συμβούλιο την έγκριση σκο-
πιμότητας (π.δ. 80/2016 ΦΕΚ 145/Α΄/05.8/2016, άρθρο 2, 
παρ. 2β) των δαπανών έως του ποσού των 2.499,99 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ από 01-12-2018 έως 31-08-2022.

  Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(7)
      Στην 4000/04.06.2018 απόφαση του Προέδρου του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρό-
νοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2485/Β΄/28.06.2018, στην 
σελίδα 27575, στην α' στήλη, διορθώνονται οι τέσσερις 
τελευταίες γραμμές του πίνακα:

από το εσφαλμένο:
«ΠΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης
  ΠΕ Διοικητικού 
  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
  ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού»

στο ορθό:
«ΠΕ Δημοτικής Εκπαίδευσης 1
  ΠΕ Διοικητικού  1
  ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 3
  ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού» 1 »

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)

Ι

(8)

      Στην 86/57/24-04-2018 απόφαση της Συγκλήτου του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που δημοσιεύ-
θηκε στο ΦΕΚ 2556/Β'/02.07.2018, στη σελίδα 28187, 
στην β' στήλη, στον 26ο στίχο, εκ των άνω, διορθώνεται:

το εσφαλμένο: 
«Βαθμός πτυχίου x 10»
στο ορθό:
«Βαθμός πτυχίου x 8»

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  
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*02049450611180008*

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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