
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Διεπιστημο-
νικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογεια-
κών Μελετών (ΔΕΠΑΝΕΜ)- Interdisciplinary La-
boratory of Black Sea and Mediterranean Stu dies 
(ILABSEM) » της Σχολής Οικονομικών και Πολιτι-
κών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Αγι-
ογραφίας-Εκκλησιαστικής Μικρογραφίας και 
Συντήρησης Έργων Τέχνης, (Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» στον 
Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής 
Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμή-
ματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 17519π.ε. (1)
  Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Διεπιστη-

μονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογει-

ακών Μελετών (ΔΕΠΑΝΕΜ)- Interdisciplinary 

Laboratory of Black Sea and Mediterranean 

Studies (ILABSEM) » της Σχολής Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανε-

πιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

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

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

2. Το άρθρο 42 παρ. 7 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α’/
2-3-2018): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και 
άλλες διατάξεις».

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 65/18-1-2018).

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πο-
λιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 143/1-2-2018).

5. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
με αριθμ. 366/10-1-2018).

6. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 
50/1-3-2018).

7. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

7.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμ. 2911/24-6-2015) και

7.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμ. 2913/23-7-2015).

8. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρίου 
με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και 
Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΝΕΜ)- Interdisciplinary 
Laboratory of Black Sea and Mediterranean Studies 
(ILABSEM)» στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του.

9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση και 
λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμ. 12/31-5-2018) του εργαστηρίου με τίτλο: «Δι-
επιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογεια-
κών Μελετών (ΔΕΠΑΝΕΜ)- Interdisciplinary Laboratory 
of Black Sea and Mediterranean Studies (ILABSEM)» στη 
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορι-
σμού του εσωτερικού κανονισμού του.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 
2961/26&27-6-2018) για την ίδρυση του εργαστηρίου 
με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και 
Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΝΕΜ)- Interdisciplinary 
Laboratory of Black Sea and Mediterranean Studies 
(ILABSEM)» στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επι-
στημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του.

11. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρι-
κό διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017).

12. Ότι το Διεπιστημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων 
και Μεσογειακών Μελετών (ΔΕΠΑΝΕΜ)- Interdisciplinary 
Laboratory of Black Sea and Mediterranean Studies 
(ILABSEM), λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους 
και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Διεπιστημονι-
κό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών 
(ΔΕΠΑΝΕΜ)- Interdisciplinary Laboratory of Black Sea 
and Mediterranean Studies (ILABSEM)» της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμού του εσω-
τερικού κανονισμού του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία

Ιδρύεται στη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 
Εργαστήριο με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργαστήριο Πα-
ρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών- Interdisciplinary 
Laboratory of Black Sea and Mediterranean Studies» και 
ακρωνύμιο «ΔΕΠΑΝΕΜ-ILABSEM».

To Εργαστήριο με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργα-
στήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών - 
Interdisciplinary Laboratory of Black Sea and Mediter-
ranean Studies» (ΔΕΠΑΝΕΜ-ILABSEM) εξυπηρετεί τις 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο ακόλουθο 
γνωστικό αντικείμενο: τη διεπιστημονική μελέτη των 
σύνθετων κοινωνικών, πολιτισμικών, περιβαλλοντικών, 
επικοινωνιακών, πολιτικών και οικονομικών συστημά-
των, των δομικών μετασχηματισμών τους και των κα-
νόνων, πεποιθήσεων και αξιών που διαμορφώνουν τη 
ζωή των τοπικών κοινωνιών στη γεωγραφική ενότητα 
της Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου.

Άρθρο 2 
Εσωτερικός Κανονισμός

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

Άρθρο 3 
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

Το Εργαστήριο με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργα-
στήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών - 
Interdisciplinary Laboratory of Black Sea and Mediter-
ranean Studies» (ΔΕΠΑΝΕΜ-ILABSEM )έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών των Τμημά-
των της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
και άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ σε θέματα που εμπίπτουν 
στις ως άνω προσδιορισμένες στο άρθρο 1 γνωστικές 
περιοχές του εργαστηρίου και που αποτελούν μέρος 
προγραμμάτων σπουδών.

2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον 
οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

3. 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.

4. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις.

5. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κτλ.) σε 
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

6. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών 
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

8. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
Ο σκοπός του Εργαστηρίου με τίτλο: «Διεπιστημο-

νικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Με-
λετών - Interdisciplinary Laboratory of Black Sea and 
Mediterranean Studies» (ΔΕΠΑΝΕΜ-ILABSEM) είναι η 
διερεύνηση των ανωτέρω προς εξυπηρέτηση της ειρη-
νικής, συνεργατικής και συμμετοχικής, δημιουργικής, 
κοινωνικά ισόρροπης και περιβαλλοντικά αειφορικής 
ανάπτυξης στη γεωγραφική ενότητα της Ανατολικής 
Μεσογείου και του Ευξείνου Πόντου.

Ειδικότερα, ο ως άνω προσδιορισμένος σκοπός θα επι-
τευχθεί μέσα από τη δραστηριοποίηση στις ακόλουθες 
θεματικές ενότητες:

- Θέματα πολιτισμικών ταυτοτήτων, (δια-) πολιτισμικής 
επικοινωνίας και εξέλιξης.

- Καταγραφή και ενίσχυση της έρευνας και της καινο-
τομίας στην περιοχή .

- Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών, εξειδικευμένες 
ποιότητες, μικρή, μικρομεσαία και νέα, εξωστρεφής πα-
ραγωγική δραστηριότητα.

- φυσικοί πόροι, ενέργεια και ειδικές δραστηριότητες 
(μεταφορές, γεωργία, αλιεία, τουρισμός) υπό το πρίσμα 
της «πράσινης» και της «γαλάζιας οικονομίας», λαμβά-
νοντας υπόψη της ιδιαίτερες δυνατότητες της περιοχής.

- Έγκλημα και διαφθορά.
- Ειρήνη, δημοκρατία, πολιτική συστημική μετεξέλιξη.
- Οικονομική και Κοινωνική συστημική μετεξέλιξη.
- Διεθνές δίκαιο και διεθνείς σχέσεις με επίκεντρο την 

υπό εξέταση περιοχή.
- Θέματα ενημέρωσης και πληροφόρησης, πρόσβασης 

στη γνώση και έκφρασης, δικτύωσης και συμμετοχής 
μέσα από την Επικοινωνία για την Ανάπτυξη και την Κοι-
νωνική Αλλαγή.
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- Δημόσιος λόγος, ιδεολογίες και ιδεολογικά φαινόμε-
να με επίκεντρο την υπό εξέταση περιοχή.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο με τίτλο: «Διεπιστημονικό Εργα-
στήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών - 
Interdisciplinary Laboratory of Black Sea and Mediter-
ranean Studies» (ΔΕΠΑΝΕΜ-ILABSEM) στελεχώνεται από:

1. Μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών, 
Πολιτικών Επιστημών και Δημοσιογραφίας και MME 
που το γνωστικό τους αντικείμενο είναι αντίστοιχο με 
το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου, όπως αυτό 
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του 
άρθρου 28 του ν. 4485/2017).

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνω-
στικά αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 
28 του ν. 4485/2017).

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες.

4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση 
με το Εργαστήριο.

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

Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοι-
κητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο με τίτλο: «Διεπι-
στημονικό Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών 
Μελετών - Interdisciplinary Laboratory of Black Sea and 
Mediterranean Studies» ΔΕΠΑΝΕΜ-ILABSEM μπορεί να 
προβαίνει σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοι-
κητικού και επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής Οικονομι-
κών και Πολιτικών Επιστημών. Το γνωστικό αντικείμενο 
του Διευθυντή πρέπει να είναι αντίστοιχο με το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής μπορεί να 
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγη-
τή και εκλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τΑ’/4-8-2017).

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:

- συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

- υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Σχολής του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

- μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του ετη-
σίου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, κα-
θώς και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

- εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής: α) τον 
ορισμό υπολόγων αναλωσίμων υλικών, του κινητού 
εξοπλισμού και των χώρων και β) την προμήθεια του 
απαραίτητου εξοπλισμού του εργαστηρίου,

- μεριμνά για την υποβολή προτάσεων και τη διεκπε-
ραίωση ερευνητικών προγραμμάτων,

- υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση της Σχολής τον 
ετήσιο και τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του 
εργαστηρίου,

- υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το Ερ-
γαστήριο και

- εκπροσωπεί το εργαστήριο στα αρμόδια όργανα του 
Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο λειτουργεί στο κτίριο της Σχολής ΟΠΕ 
και συγκεκριμένα σε χώρο που παραχωρείται από τη Κο-
σμητεία της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστη-
μών (ΟΠΕ), γραφείο 211, 2ος όροφος κτίριο των Σχολών 
ΟΠΕ και Νομικής, για την υλοποίηση των ερευνητικών 
και εκπαιδευτικών του στόχων και αναγκών.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λει-
τουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
της κείμενης νομοθεσίας.

Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό 
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΑΠΘ.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία γίνε-
ται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και καθορί-
ζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, 
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχε-
τική απόφαση της Σχολής. 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.

Άρθρο 8
Πόροι 

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

1. Υλοποίηση ερευνητικών - αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων, την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών 
προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.

2. Διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων και εκδόσεων.
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3. Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες δια-
τάξεις.

4. Ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις 
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρό-
σωπα.

5. Κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοσίες στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκο-
πούς 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:

- Βαθμολόγιο φοιτητών.
- Βιβλίο πρωτοκόλλου.
- Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
- Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- 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

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Διεπιστημονικό 
Εργαστήριο Παρευξείνιων και Μεσογειακών Μελετών» 
με διακριτικό τίτλο ακρωνύμιο «ΔΕΠΑΝΕΜ» και αναγρά-
φεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος αυτός, καθώς και τα 
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται 
στους χώρους της Σχολής όπου είναι εγκατεστημένο το 
Εργαστήριο.

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

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα «.Interdisciplinary Laboratory of Black Sea 
and Mediterranean Studies, ILABSEM» χρησιμοποιείται 
από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία 
του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος 

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ   

 Αριθμ. 18383 π.έ (2)
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Αγι-

ογραφίας-Εκκλησιασπκής Μικρογραφίας και Συ-

ντήρησης Έργων Τέχνης, (Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» στον 

Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής 

Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του Τμή-

ματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κα-

θορισμός του εσωτερικού κανονισμού του. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

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

(ΦΕΚ 114/τΑ’/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Θεολογικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμ. 222/14-3-2017).

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμ. 
7/24-11-2016 και 9/22-12-2016).

4. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

4.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση 
με αριθμ. 2911/24-6-2015) και

4.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ 
(συνεδρίαση με αριθμ. 2913/23-7-2015).

5. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Αγιογραφίας-Εκκλησια-
στικής Μικρογραφίας και Συντήρησης Έργων Τέχνης, 
(Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» στον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 
Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του 
Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός 
του εσωτερικού του κανονισμού.

6. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση 
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο ΑΠΘ (συνε-
δρίαση με αριθμ. 10/15-5-2017) για την ίδρυση του ερ-
γαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Αγιογραφίας-Εκκλησι-
αστικής Μικρογραφίας και Συντήρησης Έργων Τέχνης, 
(Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» στον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 
Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του 
Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός 
του εσωτερικού του κανονισμού.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμ. 
2942/24-5-2017) για την έγκριση ίδρυσης εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Αγιογραφίας-Εκκλησια-
στικής Μικρογραφίας και Συντήρησης Έργων Τέχνης, 
(Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» στον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 
Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του 
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Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός 
του εσωτερικού του κανονισμού καθώς και την επικαι-
ροποίηση της απόφασης αυτής στη συνεδρίασή της με 
αριθμ. 2947/19-9-2017.

8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017).

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

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Αγιο-
γραφίας-Εκκλησιαστικής Μικρογραφίας και Συντήρησης 
Έργων Τέχνης, (Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» στον Τομέα Εκκλησιαστι-
κής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας 
και Τέχνης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και 
καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χρι-
στιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του 
Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εργαστήριο με 
τίτλο: «Εργαστήριο Αγιογραφίας-Εκκλησιαστικής Μικρο-
γραφίας και Συντήρησης Έργων Τέχνης, (Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» 
το οποίο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, ερευνητικές και δι-
δακτικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της Χριστια-
νικής Αρχαιολογίας και των Χριστιανικών Εικαστικών 
Τεχνών.

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 Αγιογραφίας-Εκκλησιαστικής Μικρο-
γραφίας και Συντήρησης Έργων Τέχνης, (Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» 
έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου σε 
θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσης και αποτελούν μέρος του προγράμματος 
σπουδών.

2. Την εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική άσκηση) 
ειδικευμένων επιστημόνων στα γνωστικά αντικείμενα 
που καλύπτει το εργαστήριο και προβλέπεται από το 
νόμο.

3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον 

οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.

4. 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.

5. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (εμπειρογνώμονες σε 
δικαστήρια) σε θέματα που άπτονται των γνωστικών 
αντικειμένων.

7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών 
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως 

το «Εργαστήριο Αγιογραφίας - Εκκλησιαστικής μικροτε-
χνίας και Συντήρησης Έργων Τέχνης» είναι τα ακόλουθα 
επιστημονικά αντικείμενα: Αγιογραφία, Τέχνη του Ψηφι-
δωτού, Συντήρηση Έργων Τέχνης, Μικροτεχνία (Υαλο-
γραφία, Εκκλησιαστική Χρυσοκεντητική, Εκκλησιαστική 
Αργυροχρυσοχοΐα -Χυμευτική και Κεραμική).

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Αγιογραφίας-Εκκλησιαστικής Μικρο-
γραφίας και Συντήρησης Έργων Τέχνης, (Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» 
στελεχώνεται από:

1. Μέλη ΔΕΠ του Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, 
Χριστιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του 
Τμήματος Θεολογίας που το γνωστικό τους αντικείμε-
νο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης 
(παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017).

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 28 του 
ν. 4485/2017).

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες.

4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση 
με το Εργαστήριο.

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

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία από τον Τομέα Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χρι-
στιανικής Γραμματείας, Αρχαιολογίας και Τέχνης του 
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Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του οποίου 
το γνωστικό αντικείμενο και η επιστημονική ενασχόληση 
εμπίπτουν με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου. 
Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή 
ή του επίκουρου καθηγητή και εκλέγεται με τη διαδι-
κασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/
4-8-2017).

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.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

- συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

- υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

- μέριμνα για την τήρηση, τη στελέχωση, την οικονο-
μική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του Ερ-
γαστηρίου,

-εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος για τον ορι-
σμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό,

-υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο 
και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων του Ερ-
γαστηρίου,

- υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το Ερ-
γαστήριο και

-η εκπροσωπεί το εργαστήριο στα αρμόδια όργανα 
του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Το Εργαστήριο εγκαθίσταται στον τέταρτο όροφο 
του κτιρίου Θεολογικής Σχολής στο γραφείο 414 για τη 
διεξαγωγή του έργου του. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για 
την ασφάλεια και την υγιεινή των χώρων.

2. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό 
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό 
Λειτουργίας του ΑΠΘ.

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.

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 την κείμενη 
νομοθεσία.

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 κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται 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:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

• Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων.
• Βαθμολόγιο φοιτητών.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο αλληλογραφίας.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• 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

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Αγιο-
γραφίας-Εκκλησιαστικής Μικρογραφίας και Συντήρησης 
Έργων Τέχνης, (Ε.Α.Ε.Μ.Σ.Ε.Τ.)» και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπό του. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Δι-
ευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους 
του Τμήματος που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα «Laboratory of Hagiography, Church Craft-
smanship and Conservation of Works of Art» χρησιμο-
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ποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία 
του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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*02048173010180008*

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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