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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
22 Φεβρουαρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11511
Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής» (τίτλος στα Αγγλικά: CRITICAL STRATEGIES
INTERDISCIPLINARY STUDIO, συντομογραφία
CRISIS) του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον εσωτερικό του κανονισμό.
O ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017,
2. το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου
εν Ιωαννίνοις»,
3. το π.δ. 105/5-6-2013 (Α’ 137), «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών του Π.Ι.»,
4. τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 (Α’ 17)
«Ίδρυση Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του
ν. 4485/2017 (Α’ 114),
5. τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις»,
6. το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά άρθρο 7 και 8 του ν. 4485/2017,
7. τη σύμφωνη γνώμη της Προσωρινής Συνέλευσης
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στη συνεδρία
της υπ’ αρ. 65/09.12.2020, που αφορά στην ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής» (Τίτλος στα αγγλικά:
Critical Strategies Interdisciplinary Studio, συντομογραφία CRISIS),
8. το γεγονός ότι το εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του ιδρύματος,
9. την υπ’ αρ. 1080/06-02-2020 απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της, αποφασίζει:
Tην Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής»
(Τίτλος στα αγγλικά: Critical Strategies Interdisciplinary
Studio, συντομογραφία CRISIS) του Τμήματος Αρχιτε-
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κτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με τον εσωτερικό του κανονισμό,
ως εξής:
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού
και Διεπιστημονικής Κριτικής»
(Τίτλος στα αγγλικά: Critical Strategies
Interdisciplinary Studio, συντομογραφία CRISIS)
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Άρθρο 1
Ίδρυση - Τίτλος και Αντικείμενο Εργαστηρίου
Ιδρύεται στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής» (Τίτλος στα αγγλικά:
Critical Strategies Interdisciplinary Studio, συντομογραφία CRISIS), το οποίο θα εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και
ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός και Κριτικές Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στον Σχεδιασμό». Ειδικότερα, το εργαστήριο
επικεντρώνεται στη διερεύνηση διεπιστημονικών στρατηγικών προσεγγίσεων της αρχιτεκτονικής, της πόλης και
της πολιτιστικής κληρονομιάς. Συγκροτείται στη βάση
της διάκρισης μεταξύ της στρατηγικής προσέγγισης του
σχεδιασμού και των ανάλογων επιχειρησιακών τακτικών.
Σκοπός είναι η ενίσχυση του ρόλου της αρχιτεκτονικής
στον σχεδιασμό νέων πολιτικών για τον χώρο και την
κοινωνία μέσα από την ανάπτυξη των κατάλληλων εννοιών, μεθόδων και εργαλείων.
Το εργαστήριο ακολουθεί τις παρακάτω ενδεικτικές
κατευθύνσεις έρευνας: 1. Η ενότητα αρχιτεκτονικής θεωρίας, συνθετικής πράξης και τεχνολογικής εφαρμογής.
2. Η επιστημολογία του σχεδιασμού, ανεξαρτήτως κλίμακας και αντικειμένου. 3. Η στρατηγική θεώρηση του
σχεδιασμού. 4. Η μελέτη και προαγωγή της βιωσιμότητας στην αρχιτεκτονική κουλτούρα και στο πολιτιστικό
απόθεμα της κοινωνίας. 5. Η ολιστική μελέτη του αστικού φαινομένου στο πλαίσιο της Οικιστικής θεωρίας.
6. Η ανάπτυξη των κατάλληλων καινοτόμων μεθόδων
και εργαλείων για την υποστήριξη των προηγούμενων
προτεραιοτήτων σε τεχνολογικό επίπεδο.
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Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή και Σκοπός
Το έργο του εργαστηρίου είναι ερευνητικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό. Ειδικότερα, το εργαστήριο έχει ως
αποστολή:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών καθώς και άλλων
Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσας πρότασης. Ειδικότερη μέριμνα προβλέπεται
για την προώθηση συνεργασιών με τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Ιδρύματος στον κοινό τόπο των
ψηφιακών τεχνολογιών και της επιστήμης των υλικών
με την αρχιτεκτονική.
2. Την ανάπτυξη και εφαρμογή θεμελιώδους και εφαρμοσμένης έρευνας που σχετίζεται με τις προαναφερθείσες ερευνητικές κατευθύνσεις.
3. Την υποστήριξη της έρευνας στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
4. Τη συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με ίδιους
και συναφείς στόχους, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι
συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται
με εκείνους του εργαστηρίου.
5. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων και την πρόσκληση σε αυτές Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων,
καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.
6. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων σε όλα τα συναφή πεδία της επιστημονικής
τους περιοχής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα
εργαστήρια, μέλη ΔΕΠ, ή Τμήματα του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά, ή ερευνητικά ιδρύματα καθώς και δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.
7. Την παροχή υπηρεσιών κατά την εκάστοτε ισχύουσα
νομοθεσία.
8. Τη σύνδεση του εργαστηρίου με παραγωγικούς
τομείς και φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας με
σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων επιστημονικών
του στόχων και την ανταποδοτικότητα στην κοινωνία.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από:
1. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των οποίων το γνωστικό
αντικείμενο της θέσης που κατέχουν ή τα ερευνητικά
τους ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
2. Μέλη Ειδικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και
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3. Μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού
προσωπικού που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Στο εργαστήριο μπορεί να απασχολούνται πανεπιστημιακοί υπότροφοι, διδάκτορες, υποψήφιοι διδάκτορες, μεταπτυχιακοί
ή προπτυχιακοί φοιτητές, επιστημονικοί συνεργάτες, λοιπό επιστημονικό προσωπικό μετά από σχετική εισήγηση
του Διευθυντή ή των μελών ΔΕΠ και με την απαραίτητη
σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του εργαστηρίου.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου ή και επιστημονικών
ενδιαφερόντων, του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο εκλέγεται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 29
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:
α) Ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου,
β) η κατάρτιση και η υποβολή στη Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, και η μέριμνα για την τήρηση του,
γ) η μέριμνα για τη στελέχωση, με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως
εσόδων και εξόδων του εργαστηρίου και την κατανομή
των χώρων του εργαστηρίου,
δ) η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον
τεχνικό εξοπλισμό,
ε) η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου,
στ) η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου,
ζ) η σύνταξη του ετήσιου και τριετούς απολογισμού
και προϋπολογισμού του εργαστηρίου τους οποίους
υποβάλλει στο τμήμα,
η) ο ορισμός ως αναπληρωτή του ενός από τα μέλη
του εργαστηρίου σε περίπτωση κωλύματος,
θ) η εποπτεία του προσωπικού που έχει τοποθετηθεί
στο εργαστήριο.
Άρθρο 6
Κανόνες λειτουργίας
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τις
ανάγκες εργασιών του και σύμφωνα με τον κανονισμό
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το ωράριο εργασίας του
προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων. Το εργαστήριο λειτουργεί σε χώρους που
του έχουν παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο για την
εγκατάσταση των οργάνων και λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που απαιτούνται για την άσκηση του έργου του.
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο του εργαστηρίου και τα στοιχεία του Διευθυντή.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα
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πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων ή άλλων έργων και
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρήση οργάνων και
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρήση οργάνων και υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων
(προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφάλειας, που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας
των εργαζομένων, καθώς και την προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρήση του εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε άλλους ερευνητές,
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού.
5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή, κατά τις ισχύουσες
διατάξεις, η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των
ερευνητικών και διδακτικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσης, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του Διευθυντή του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα.
6. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.
Άρθρο 7
Εγκαταστάσεις εργαστηρίου
Οι χώροι που διατίθενται προς χρήση από το εργαστήριο παραχωρούνται με πράξη Πρύτανη για τον απαιτούμενο χρόνο.
Άρθρο 8
Πόροι του εργαστηρίου
Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από ίδιους
πόρους και δεν βαρύνουν του προϋπολογισμό του ιδρύματος. Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
2. Την παραχώρηση πνευματικών δικαιωμάτων ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή/και ερευνητικών και εν γένει
επιστημονικών προϊόντων που ανήκουν ή παρήχθησαν
από το εργαστήριο.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα νομοθεσία.
4. Τις πιστώσεις που ενδέχεται να διαθέσει το Τμήμα
από ιδίους πόρους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους
σκοπούς του εργαστηρίου.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια και πιστοποιήσεις.
8. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες
κατάρτισης στις οποίες συμμετέχει το εργαστήριο και
οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις δράσεις του
εργαστηρίου.
9. Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση
(crowdfunding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν
γένει επιστημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
10. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: α) Πρωτόκολλο εισερχομένων
και εξερχόμενων εγγράφων.
β) Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
γ) Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
δ) Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και
οργάνων.
ε) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο για τη λειτουργία
του εργαστηρίου.
3. Τα βιβλία μπορούν να τηρούνται με κάθε νόμιμο
τρόπο.
Άρθρο 10
Τίτλος -σφραγίδα - λογότυπο
1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι: ««Εργαστήριο
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Διεπιστημονικής Κριτικής»
(Τίτλος στα αγγλικά: Critical Strategies Interdisciplinary
Studio, συντομογραφία CRISIS) και αναγράφεται σε κάθε
έντυπο του, μαζί με το λογότυπό 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 σφραγίδα με αυτή του τμήματος με την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.
4. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 11
Ασφάλεια και υγιεινή
στους χώρους του εργαστηρίου
Για την ασφάλεια και την υγιεινή των απασχολούμενων
στους χώρους του Εργαστηρίου εφαρμόζονται τα όσα
προβλέπονται στον σχετικό Κανονισμό και στις αποφάσεις της αρμόδιας Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας που
λειτουργεί στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς, επίσης,
και τυχόν ειδικότεροι κανόνες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τον Διευθυντή του εργαστηρίου.
Άρθρο 12
Δεοντολογία
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου ακολουθούν τις
διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, καθώς και τους υφιστάμενους νόμους για την
ακαδημαϊκή δεοντολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
του Ελληνικού Κράτους.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή θα δημοσιευθεί στην Eφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ιωάννινα, 2 Φεβρουαρίου 2021
O Πρύτανης
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 657/22.02.2021

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 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.
• 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.

• 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.

• 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.

*02006572202210004*

