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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Μαΐου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ),
στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων
(ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού / Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/
ΘΑΛ/ΛΩΝ).

2

Μετονομασία του «Εργαστηρίου έρευνας στην
Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» του
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σε «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική
Φιλοσοφία» και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

3

Ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος» του Τμήματος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2231.2-6/29660/2019
(1)
Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ),
στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων
(ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού / Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/
ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ).
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4256/2014

Αρ. Φύλλου 1737

“Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις” (Α΄ 92), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 268 ν. 4555/2018
(Α΄ 133),
β. του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261),
γ. του ν.δ. 99/1973 «Περί συστάσεως Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την Δημόσια Ναυτικήν Εκπαίδευσιν» (Α΄ 173),
δ. της αριθμ. 86005/3165/6.7.1981 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
«Περί κυρώσεως Οικονομικού Κανονισμού Κεφαλαίου
Ναυτικής Εκπαίδευσης» (Β΄ 424),
ε. της αριθμ. 152091/7891/1975 κοινής απόφασης
των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας
«Περί κυρώσεως αποδοχών και αποζημιώσεων εις βάρος
ΚΝΕ του πάσης φύσεως προσωπικού προσφέροντος τας
υπηρεσίας του εις την Δημόσια Ναυτικήν Εκπαίδευσιν»
(Β΄ 1482),
στ. της αριθμ. Υ29/8.10.2015 απόφασης Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη (ΦΕΚ Β΄
2168)»,
ζ. του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 160),
η. του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης. Υπουργών, και Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α΄ 116)»,
θ. Το Α.Π. 2814.1-2/18235/2019/8.3.2019 Εισηγητικό
Σημείωμα ΓΔΟΥ.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ)
ύψους 80463,02 € περίπου για το έτος 2019 και ύψους
107284,02€ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Καθορίζουμε την αποζημίωση για κάθε ώρα θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας εξετάσεων και επιτήρησης των ιδιωτών εκπαιδευτικών με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) που δεν συνδέονται
με καμία σχέση με το δημόσιο τομέα, που διδάσκουν στα
Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού
(ΚΕΣΕΝ), στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων
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(ΣΣΠΜ) και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού /
Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων ως εξής:
α. Στους κατόχους Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών της
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 20,00 €.
β. Στους κατόχους Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της
ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 17,20 €.
Στους κατόχους Διδακτορικού ή Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καταβάλλονται οι ανωτέρω αποζημιώσεις,
εφόσον ο Διδακτορικός ή Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών είναι προσόν πρόσληψης.
γ. Στους κατόχους πτυχίου Α.Ε.Ι. ή ισοτίμου Σχολής της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, στους κατόχους κατάλληλου
πιστοποιητικού Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής
Α΄ Τάξης Ε.Ν ή διπλωματούχους Πλοιάρχους -Μηχανικούς - Ραδιοτηλεγραφητές Α΄ τάξης Ε.Ν 17,00 €.
δ. Στους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Ανωτέρας Τεχνικής
ή Επαγγελματικής Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου της
αλλοδαπής και στους καθηγητές ξένων γλωσσών οι οποίοι έχουν πτυχίο ή δίπλωμα που αναγνωρίζεται από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την
χορήγηση αδείας διδασκαλίας σε φροντιστήρια, 16,00 €.
ε. Στους λοιπούς διδάσκοντες, 15,00 €.
2. Η κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενη αποζημίωση
καταβάλλεται στους ΙΔΟΧ καθηγητές και για τη συμμετοχή τους σε εξέταση ως εξεταστές του διδασκόμενου
μαθήματός τους και ως επιτηρητές κατά τη διάρκεια
των εξετάσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με
το Πρόγραμμα Εξετάσεων και τις σχετικές διατάξεις του
Κανονισμού Σπουδών.
Άρθρο 2
1. Καθορίζουμε την αποζημίωση για κάθε ώρα θεωρητικής ή πρακτικής διδασκαλίας, εξετάσεων και επιτήρησης των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που συνδέονται με τον δημόσιο τομέα και διδάσκουν στα Κέντρα
Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ),
στις Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (ΣΣΠΜ)
και στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού / Μετεκπαίδευση Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ/ΘΑΛ/ΛΩΝ) ως εξής:
α) Στους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων, στους εν
ενεργεία ή σε αποστρατεία Αξιωματικούς των Ενόπλων
Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Λιμενικού Σώματος,
που είναι Απόφοιτοι των παραγωγικών Σχολών αυτών ή
απευθείας κατάταξης, στους κατόχους πτυχίου Ανωτάτης
Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής στους
κατόχους κατάλληλου πιστοποιητικού Αξιωματικού καταστρώματος ή μηχανής Α΄ Τάξης Ε.Ν., ή διπλώματος
Αξιωματικού Α΄ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού (Πλοιάρχου,
Μηχανικού, Ραδιοτηλεγραφητού), 8,00 €.
β) Στους κατόχους πτυχίου Τ.Ε.Ι. ή Ανωτέρας Τεχνικής ή
Επαγγελματικής Σχολής της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής και στους Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι έχουν πτυχίο ή δίπλωμα που αναγνωρίζεται από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την
χορήγηση αδείας διδασκαλίας σε φροντιστήρια 7,00 €.
γ) Στους λοιπούς διδάσκοντες 6,00 €.
Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τεύχος B’ 1737/17.05.2019

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2019
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας
Οικονομικών
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Ι

Αριθμ. 5678
(2)
Μετονομασία του «Εργαστηρίου έρευνας στην
Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» του
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής
και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου σε «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» και καθορισμός του Εσωτερικού
Κανονισμού του.
Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 127425/Ζ1/26.7.2018 (ΑΔΑ:
6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ) «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 463/17.8.2018, τ. ΥΟΔΔ).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Την υπ’ αριθμ. 569/6.8.2015 απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ 1910/8.9.2015 τ.Β΄) «Έγκριση
ίδρυσης - λειτουργίας Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.) του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.».
5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 5/20.2.2019 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
θέμα 2.5 «Έγκριση μετονομασίας του Εργαστήριου
Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία
σε Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία
(Laboratory of Research in Practical Philosophy), με
ακρώνυμο «Ε.Ε.Π.Φ.» (L.R.P.Ph.), του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού
Σχεδιασμού».
6. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 7/4.4.2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα
«Έγκριση μετονομασίας του Εργαστήριου Έρευνας
στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία σε Εργα-
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στήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία (Laboratory
of Research in Practical Philosophy), με ακρώνυμο
«Ε.Ε.Π.Φ.» (L.R.P.Ph.), του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών.».
7. Την Έκθεση Σκοπιμότητας μετονομασίας του Εργαστηρίου.
8. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού
Προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
τη μετονομασία του «Εργαστηρίου έρευνας στην
Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» του Τμήματος
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε «Εργαστήριο Έρευνας
στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Laboratory of Research in
Practical Philosophy) και τον καθορισμό του Εσωτερικού
Κανονισμού λειτουργίας του ως ακολούθως:
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Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.

3. Τη διοργάνωση εργαστηρίων, διαλέξεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, θερινών σχολείων και
άλλων επιστημονικών συναντήσεων και δράσεων, την
πραγματοποίηση εκδόσεων και τη συνεργασία με αναγνωρισμένους/ες ερευνητές/τριες στα πεδία τα οποία
θεραπεύει το Ε.Ε.Π.Φ.
4. Την οργάνωση ερευνητικών διαδικασιών - σχεδιασμών που ενισχύουν τη φιλοσοφική εκπαίδευση, παιδαγωγική, έρευνα και κουλτούρα στις ποικίλες εκφάνσεις
της.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Ειδικότερα, ο σκοπός του Εργαστηρίου «Έρευνας στην
Πρακτική Φιλοσοφία» περιλαμβάνει:
1. Την έρευνα σχετικά με την έννοια και τις μορφές
της Πρακτικής Φιλοσοφίας στα σύγχρονα ακαδημαϊκά
και κοινωνικο-πολιτικά περιβάλλοντα και σε σχέση με
τις πληθυντικές μορφές εκπαίδευσης σε μία εργαστηριακή-πειραματική, ερμηνευτική, κριτική και διαλογική
προσέγγιση και με έμφαση σε πολύπλοκα διακυβεύματα
(ηθικά, πολιτικά, ανθρωπολογικά, αισθητικά, διαπολιτισμικά, οικολογικά, κ.ά).
2. Τη δημιουργία ερευνητικού και εκπαιδευτικού
υλικού και το σχεδιασμό ερευνητικών / εκπαιδευτικών
υπηρεσιών και προϊόντων σχετικών με την ανάπτυξη
της φιλοσοφικής έρευνας σε ποικίλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.
3. Την ανάδειξη της διαπολιτισμικής διάστασης της
φιλοσοφίας, μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με
ακαδημαϊκές δομές σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Τα πεδία στα οποία δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία σχετίζονται
με τα ακόλουθα αντικείμενα:
• Πρακτική Φιλοσοφία
• Φιλοσοφία της Παιδείας
• Εφαρμοσμένες Ηθικές
• Φιλοσοφία, Λόγος / Κείμενα, Μέθοδος
• Φιλοσοφικές Πρακτικές
• Φιλοσοφία και Τέχνες
• Φιλοσοφία και Performance
• Φιλοσοφία και Εργαστήριο

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός
Το Εργαστήριο «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική
Φιλοσοφία» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη των διδακτικών, εκπαιδευτικών και
ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Επιστημών της
Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, καθώς και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, σε θεματικά πεδία που εμπίπτουν στο γνωστικό
αντικείμενο του Εργαστηρίου.
2. Την κάθε μορφής συνεργασία με ερευνητικά Εργαστήρια, Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών και λοιπές ακαδημαϊκές δομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στη βάση
της συνάφειας των γνωστικών αντικειμένων και των
δραστηριοτήτων που αυτές υπηρετούν με το γνωστικό
αντικείμενο και τις δραστηριότητες του Ε.Ε.Π.Φ..

Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία»
στελεχώνεται ως εξής:
1. Με ερευνητές/τριες, καθηγητές/τριες Πανεπιστημίων της Ελλάδας, της Ευρώπης και της Αμερικής που
εξειδικεύονται στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται
το Εργαστήριο.
2. Με μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ και λοιπό επιστημονικό
προσωπικό που τοποθετείται στα Εργαστήρια, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες.
3. Με μεταδιδακτορικούς/ές ερευνητές/τριες, διδάκτορες/σες, υποψήφιους /ες διδάκτορες/σες, μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, εξωτερικούς συνεργάτες/τριες
και εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις δράσεις του
Εργαστηρίου και τις υποστηρίζουν.

Άρθρο 1
Μετονομασία - Γνωστικό Αντικείμενο
Το «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία» (Ιδρυτικό ΦΕΚ 1910/8.9.2015 τ.Β΄) του
Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του
Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου μετονομάζεται σε «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» (Laboratory or Research in Practical
Philosophy), με ακρώνυμο «Ε.Ε.Π.Φ.» (L.R.P.Ph.).
Το «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία»
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
στο γνωστικό αντικείμενο της Πρακτικής Φιλοσοφίας.
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Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, το οποίο ανήκει στην
ακαδημαϊκή μονάδα (Τομέα, Τμήμα ή Σχολή), στην οποία
ανήκει το Εργαστήριο.
Ο/Η διευθυντής/τρια ορίζεται και αναπληρώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητές του/της οι οποίες, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, σχετίζονται με:
- το συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου
- την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου
- τη μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού, για τη
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή
των χώρων του Εργαστηρίου,
- την εισήγηση στα αρμόδια όργανα για τον ορισμό
των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό
εξοπλισμό
- την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και ό,τι προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία
- την υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και
- τη μέριμνα για συνεργασία του Εργαστηρίου με
συναφείς επιστημονικούς φορείς του εσωτερικού και
εξωτερικού.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.
Στο Εργαστήριο εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι
κανόνες υγιεινής, όπως ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας του Εργαστηρίου
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το ωράριο
εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται
από τις κείμενες διατάξεις για κάθε κατηγορία. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου.
2. Ο/Η Διευθυντής/τρια ενημερώνεται πριν από τη
διεξαγωγή κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο
Εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
ή άλλου έργου, και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο/Η Διευθυντής/τρια έχει την ευθύνη για την εν γένει
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή
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των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών/τριών, επισκεπτών/τριών), στους χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων των εργαστηρίων
από βλάβες.
4. Η χρήση των χώρων, των εγκαταστάσεων και του
εξοπλισμού του Εργαστηρίου από το λοιπό προσωπικό
του Τμήματος ή από οποιονδήποτε άλλον είναι δυνατή
ύστερα από σχετική έγκριση του/της Διευθυντή/ντια,
εφόσον δεν παρεμποδίζονται οι δραστηριότητες του
Εργαστηρίου.
5. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων κάθε εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή στους άλλους ερευνητές/τριες, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών ειδίκευση και εξουσιοδότηση από τον/την Διευθυντή/τρια αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίηση τους, στην κατάσταση που
είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 8
Έσοδα - Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα υποστηρίζεται από
ιδίους πόρους, οι οποίοι μπορεί να 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 Α΄ 53).
4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων,
Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, Κατάλογος
επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών, Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, Βιβλίο εισαγωγής - εξαγωγής
αντικειμένων, Βιβλίο επιστημονικών οργάνων και υλικού,
Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων,
Κατάλογος και αρχείο μελετών που εκπονούνται στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το Εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι ο ακόλουθος: «Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική Φιλοσοφία» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με το διακριτικό του τίτλο.
Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του/της Διευθυντή/
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τριας του εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους
του τμήματος που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του Τμήματος
και με προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακριτικού τίτλου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία του στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Μυτιλήνη, 22 Απριλίου 2019
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
Ι

Αριθμ. 5680
(3)
Ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος» του Τμήματος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του Εσωτερικού Κανονισμού του.
Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄ 31) «Ίδρυση
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει.
2. Την υπ’ αριθμ. 127425/Ζ1/26.7.2018 (ΑΔΑ:
6ΝΙ04653ΠΣ-Χ5Κ) «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Αιγαίου» του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 463/17.8.2018, τ. ΥΟΔΔ).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
4. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 17/21.6.2018 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων, θέμα 6.3.2 «Έγκριση ίδρυσης - λειτουργίας Εργαστηρίου στο Τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο «Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος»»
καθώς και της υπ’ αριθμ. 03/24.10.2018 συνεδρίασης
της Συνέλευσης, θέμα 5.3 «Επικαιροποίηση απόφασης
της υπ’ αριθμ. 17ης τακτικής / 21.6.2018 συνεδρίασης
της Συνέλευσης του Τμήματος με θέμα 6.3.2 «Έγκριση
ίδρυσης - λειτουργίας Εργαστηρίου στο Τμήμα Μ.Σ.Π.Σ.
με τίτλο «Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος», βάσει του
άρθρου 28 του ν. 4485/2017».
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5. Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 7/4.4.2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θέμα 5.1
«Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστηρίου με
τίτλο «Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος» του Τμήματος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της
Πολυτεχνικής Σχολής».
6. Την Έκθεση Σκοπιμότητας μετονομασίας του Εργαστηρίου.
7. Τον Κανονισμό Λειτουργίας του Εργαστηρίου.
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/4.8.2017, τ.Α΄).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ιδρύματος ούτε σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την Ίδρυση και λειτουργία του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος» του Τμήματος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας
του ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο
με τίτλο «Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος».
Το Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος εξυπηρετεί τις
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά
αντικείμενα του σχεδίου, της χρωματικής σύνθεσης, της
έντυπης τέχνης, των τρισδιάστατων κατασκευών, του
animation και της Ιστορίας της Τέχνης και του Design.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός (και τομείς δραστηριότητας)
Το Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος έχει ως αποστολή:
1. Tην εξοικείωση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
φοιτητών και φοιτητριών με τη σύγχρονη καλλιτεχνική
έρευνα σε συνδυασμό με την τεχνολογική έρευνα, κατευθυνόμενη και προσαρμοσμένη στον ευρύτερο χώρο
της τέχνης, των εφαρμογών της και του πολιτισμού.
2. Tην εφαρμογή και εμπέδωση σύγχρονων προσεγγίσεων μορφών Τέχνης καθώς και ανάπτυξη ειδικών
δεξιοτήτων δημιουργικής σχεδίασης με παραδοσιακά
μέσα, καθώς και με ψηφιακά μέσα.
3. Μέσω της δράσης του, το εργαστήριο στοχεύει στην
ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών και φοιτητριών
σε θέματα οπτικής αντίληψης και αισθητικής, καθώς και
την ανάπτυξη των ευρηματικών ικανοτήτων των φοιτητών/τριών για τη δημιουργία πρωτότυπων ιδεών και
αισθητικά αποδεκτών προτάσεων. Επίσης, στοχεύει στην
ιστορική και αισθητική προσέγγιση των εξελίξεων στο
χώρο της Τέχνης και του Design Οι τομείς στους οποίους
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δραστηριοποιείται κυρίως το Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος είναι τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:
Σχέδιο, Χρωματική Σύνθεση, Έντυπη Τέχνη, Τρισδιάστατες Κατασκευές, Video- animation, Installation art,
Φωτογραφία, Iστορία της Τέχνης και του Design.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο «Σχεδίου - Χρώματος» στελεχώνεται
από Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) του
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του οποίου η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά
και επιστημονικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου, καθώς και από λοιπό Προσωπικό του Τμήματος
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μέλη Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π., Διδάσκοντες/ουσες βάσει του π.δ. 407/1980, Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι, Διοικητικό Προσωπικό κ.λπ.), καθώς και
από επισκέπτες καθηγητές/τριες και ερευνητές/τριες που
ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της αλλοδαπής ή ημεδαπής και συνεργάζονται κατά περίπτωση με
το Εργαστήριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), αντίστοιχου
γνωστικού αντικειμένου που ανήκει στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο οποίο ανήκει το εργαστήριο. Ο/Η
Διευθυντής/τρια εκλέγεται από τα μέλη ΔΕΠ που μετέχουν
στη Συνέλευση του Τμήματος και μπορεί να ανήκει στη
βαθμίδα του/της καθηγητή/τριας Α΄ βαθμίδας, του/της
αναπληρωτή/τριας ή του/της επίκουρου/ης καθηγητή/
τριας, του/της οποίου/ας η επιστημονική ενασχόληση
εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά
ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου. Η θητεία του/
της Διευθυντή/ντριας είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή
η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή/ντρια για
περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του/της Διευθυντή/ντριας δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι..
Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι
που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου
ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
2. Ο/Η Διευθυντής/ντρια αναπληρώνεται, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, από μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου
γνωστικού αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από
την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι
και τη βαθμίδα του επίκουρου.
3. Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εργαστηρίου ασκεί τις
αρμοδιότητές του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
όπως, ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του

Τεύχος B’ 1737/17.05.2019

Εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά
και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που
σχετίζεται με το Εργαστήριο.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου για τη διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των
εργαστηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων.
Το Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος είναι εγκατεστημένο στο Κτίριο «πρώην Καζίνο Σύρου» (επί των οδών
Σίφνου, Σερίφου και Σταματίου Πρωίου) και είναι εξοπλισμένο με:
30 Καβαλέτα, πάγκους εργασίας, σκαμνάκια, καρέκλες
25 σταθμούς εργασίας γραφικών ειδικών επιδόσεων
25 Οθόνες 24΄/υπερ-ευαίσθητες ταμπλέτες ψηφιακής
σχεδίασης Wacom
2 πλότερ Έγχρωμων αρχειακών εικαστικών εκτυπώσεων
1 laser εκτυπωτή για πολυμερική λιθογραφία
1 πιεστήριο χαρακτικής
2 Σαρωτές εικόνων Α+
Περιφερειακά είδη φωτογραφίας
2 βιντεοπροβολείς υψηλής ανάλυσης
4 Σχεδιοθήκες μεγάλου format.
Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου δύναται να ανανεώνεται ανάλογα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές
ανάγκες του.
Άρθρο 7
Λειτουργία (κανόνες λειτουργίας
του Εργαστηρίου)
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του
Εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής/τρια ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο στα
πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο/Η Διευθυντής/τρια συντονίζει κάθε εργασία η
οποία γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού/
εκπαιδευτικού προγράμματος ή άλλου έργου που έχει
αποφασισθεί, έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία
των μονάδων του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών)
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
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ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του/της Διευθυντή/τριας στη Συνέλευση του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων / ερευνητών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Εργαστηρίου.
Άρθρο 8
Έσοδα - Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς
φορείς.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984
(ΦΕΚ Α΄ 53).
δ. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά
Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.
στ. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
ζ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
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• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από
την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το
Εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Σχεδίου - Χρώματος» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του,
μαζί με το διακριτικό του τίτλο. Ο τίτλος αυτός καθώς και
τα στοιχεία του/της Διευθυντή/τριας του εργαστηρίου
αναγράφονται στους χώρους του τμήματος που είναι
εγκατεστημένο το εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του τμήματος
και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακριτικού τίτλου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 22 Απριλίου 2019
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
r Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

r Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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.

r Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02017371705190008*

