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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Καθορισμός ωραρίου εργασίας, υπαλλήλων του
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου
Εορδαίας.

2

Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων ημερών
κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων
στο Δήμο Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης για
το έτος 2017.

3

Ίδρυση Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες υπό τον δ.τ. «PEARL» (Performative Environments in the Arts Research Lab)
στο Τμήμα Τεχνών/Ηχου και Εικόνας του Ιονίου
Πανεπιστημίου.

4

Έγκριση αποζημίωσης για εργασία των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για το 2017, προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 44593

(1)

Καθορισμός ωραρίου εργασίας, υπαλλήλων
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του
Δήμου Εορδαίας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/
7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Αρ. Φύλλου 1276

β) Του π.δ./τος 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ.Α΄/27-12-2010)
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΗπείρουΔυτικής Μακεδονίας».
γ) Του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/
28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
δ) Της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 1735/1987
(ΦΕΚ 195/Α΄) «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δ/τα και
άλλες διατάξεις».
ε) Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 1 της από
29-12-1980 Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου
του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως
πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν
γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981
(ΦΕΚ Α΄ 126).
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22-4-2005).
ζ) Της παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/
ΟΙΚ. 1692/06 (ΦΕΚ 769/Β/27-6-2006) «Καθιέρωση ωρών
προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.».
η) Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ 1/14757/25-7-2011
(ΦΕΚ 1659/τ.Β΄/26-7-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί τροποποίησης της υπ’αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/
27-6-2006 (ΦΕΚ Β΄/769) απόφασης περί καθιέρωσης
ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων
των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.
θ) Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014
(ΦΕΚ 93/τ.Α΄/14-4-2014) και την πράξη 4 του Υπουργικού Συμβουλίου της 6-2-2015 (ΦΕΚ 24/τ.Α΄/6-2-2015)
με την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση της Γενικής
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.
2. Το υπ’ αριθ. 95/2016 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας
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(ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας, περί καθιέρωσης
ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών των ΚΑΠΗ του
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης
και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας, λόγω
ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας και του είδους και
της μορφής της υπηρεσίας. Τα ανωτέρω ισχύουν για τους
υπαλλήλους που εργάζονται στην υπηρεσία των ΚΑΠΗ
λόγω λειτουργίας τους κατά τις απογευματινές ώρες στα
πλαίσια της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης προς τους
ηλικιωμένους.
Συγκεκριμένα λόγω του ότι οι ηλικιωμένοι παραμένουν στο χώρο του ΚΑΠΗ από τις 8.00 έως τις 13.00
κατά τις πρωινές ώρες και από τις 4.00 έως τις 7.00 το
απόγευμα κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο) και από τις
5.00 έως τις 8.00 κατά τους θερινούς μήνες (Απρίλιο,
Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο), κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση διακεκομμένου ωραρίου για το προσωπικό που εργάζεται σε
αυτά.
3. Την υπ’ αριθ. 273/24-2-2017 βεβαίωση πίστωσης
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης
και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου Εορδαίας, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε διακεκομμένο ωράριο λειτουργίας των
υπηρεσιών των ΚΑΠΗ του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)»
του Δήμου Εορδαίας από τις 8.00 έως τις 13.00 κατά τις
πρωινές ώρες και από τις 4.00 έως τις 7.00 το απόγευμα
κατά τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο) και από τις 5.00 έως τις
8.00 κατά τους θερινούς μήνες (Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο), κατά αριθμό,
κλάδο/ειδικότητα και σχέση εργασίας ως εξής:
ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

1

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

2

ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

1

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Ι.Δ.Α.Χ

1

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΒΟΗΘΩΝ

ΜΟΝΙΜΟΣ

1

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)» του Δήμου
Εορδαίας οικονομικού έτους 2017 για το εναπομείναν
διάστημα Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2017 ύψους 45.833€ σε
βάρος του Κ.Α. 10.6011.0000, 91.265€ σε βάρος του Κ.Α.
10.6051.0000, 91.666€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6021.0000,
25.000€ σε βάρος του Κ.Α. 10.6052.0000 και για τα επόμενα έτη, δαπάνες ύψους 550.000€, 109.518€, 110.000€,
30.000€, αντίστοιχα, σε βάρος των αντίστοιχων κωδικών
του προϋπολογισμού.

Τεύχος Β’ 1276/12.04.2017

(Αριθ. βεβ. πίστωσης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π)»
του Δήμου Εορδαίας: 273/24-2-2017).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 31 Μαρτίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. 16994
(2)
Συμπλήρωση - τροποποίηση της απόφασης
καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρεπόμενων
ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Καλαμαριάς Νομού Θεσσαλονίκης για το έτος 2017.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 280 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της υποπαραγράφου
Δ.9 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(ΦΕΚ 94/Α) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση
του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. Α περ. ββ του
π.δ.142/2010 (ΦΕΚ 235/Α/27-12-2010 «Οργανισμός της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 93/Α/14.04.2014), καθώς και την αριθ. 4/
06-02-2015 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί
αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας (ΦΕΚ 24/Α/
06.02.2015).
5. Την υπ’ αριθ. 1456/24-01-2017 (ΦΕΚ 573/Β/
24-02-2017) απόφαση, που αφορά στο ανώτατο όριο
επιτρεπομένων ημερών κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων υπηρετούντων στο Δήμο Καλαμαριάς για το έτος
2017.
6. Το έγγραφο αίτημα με αριθ. 7372/01-03-2017 του
Δήμου Καλαμαριάς, σχετικά με την συμπλήρωση του
ανώτατου ορίου επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών κίνησης εκτός έδρας των υπηρετούντων υπαλλήλων στο
φορέα για το έτος 2017, μαζί με τη συνημμένη σε αυτό
αλληλογραφία.
7. Το Το γενονος ότι δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη, στον προϋπολογισμό του Δήμου Καλαμαριάς,
από την εφαρμογή της ανωτέρω συμπλήρωσης της
απόφασης μας, σύμφωνα με το ανωτέρω αίτημα του
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φορέα, από αυτό που είχε προϋπολογισθεί στην αριθ. 1456/24-01-2017 (ΦΕΚ 573/Β/24-02-2017) αρχική απόφαση,
αποφασίζουμε:
Συμπληρώνουμε - τροποποιούμε την αριθ. 1456/24-01-2017 (ΦΕΚ 573/Β/24-02-2017) αρχική απόφαση ως εξής:
ΟΡΓΑΝΙΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ
ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ

ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1

60

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ

1

60

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 23 Μαρτίου 2017
Ο Ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
ΝΙΚΗΤΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθ. 1018
(3)
Ίδρυση Εργαστηρίου Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες υπό τον δ.τ. «PEARL» (Performative
Environments in the Arts Research Lab) στο Τμήμα Τεχνών/Ηχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α΄ 87) όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 173) και το πρώτο εδάφιο αυτής αντικαταστάθηκε με την περ.
Γ΄ της παρ. 22 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 «Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 141).
2. Του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. Γ΄ του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄159).
3. Του άρθρου 22, παρ. 1 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Του άρθρου 90 του κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 137), όπως αυτό
προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων
του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των Επαγγελματικών Οργανώσεων των Εμπόρων, Βιοτεχνών και λοιπών
επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 38).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 «Περί δημοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 1 περ. ιι του π.δ. 55/1996 «Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων» (Α΄ 48).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 9 του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
9. Το π.δ. 79, ΦΕΚ 119 Α΄/28-05-2013 «Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος, μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση
ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014, ΦΕΚ 258/08-12-2014, τ.Α΄«Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
11. Την από 14-12-2016 απόφαση της 5ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας
του Ιονίου Πανεπιστημίου.
12. Την από 22-03-2017 απόφαση της 18ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου.
13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου Εργαστήριο «Παραστατικών Περιβαλλόντων στις Τέχνες» υπό τον διακριτικό τίτλο «PEARL» (Performative Environments in the Arts Research Lab), το
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οποίο καλύπτει διδακτικές ανάγκες του Προπτυχιακού
Προγράμματος Σπουδών και ερευνητικές ανάγκες του
Τμήματος. Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την
προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, με έμφαση στην
αριστεία, καθώς και την υποστήριξη της διδασκαλίας
στον ευρύτερο τομέα των εφαρμογών της ψηφιακής
τεχνολογίας άντλησης και διαχείρησης πληροφορίας
στο περιβάλλον για χρήση σε παραστατικές τέχνες
αφενός, και για διαδραστικά περιβάλλοντα ψυχαγωγίας ή νοήμονα περιβάλλοντα (intelligent environments)
με αναφορά στον πολιτισμό γενικότερα αφετέρου. Ο
σκοπός αυτός πραγματώνεται σε ένα περιβάλλον συνέργειας και αμοιβαιότητας με την καλλιτεχνική δημιουργία, την οποία υποστηρίζει με την παροχή τεχνογνωσίας, τόσο σε διδακτικό, όσο και σε ερευνητικό
επίπεδο.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη των διδακτικών (σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο) και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας, καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε θέματα
που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη
διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) «Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια σε
ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από καθηγητές και
λέκτορες του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του
Ιονίου Πανεπιστημίου, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
μετα-διδακτορικούς ερευνητές, αλλά και υποψήφιους
διδάκτορες με συναφή προς το εργαστήριο ερευνητικά
ενδιαφέροντα, καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 4 παρ. 1 (δ) του ν. 2083/1992 και
13 παρ. 3β του ν. 2817/ 2000 «Εκπαίδευση των ατόμων
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με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 78) αντίστοιχα.
Άρθρο 4
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από καθηγητή του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου που ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22
του ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 5
του άρθρου 12 του ν. 3685/2008.
2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ
των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού-μεταπτυχιακού) και ερευνητικού
έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη
γενική συνέλευση του τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για
την τήρηση του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του
εργαστηρίου, η εισήγηση στη γενική συνέλευση του τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα
υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη γενική
συνέλευση του τμήματος του ετήσιου απολογισμού των
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου
που σχετίζεται με το εργαστήριο. Εν γένει, ο διευθυντής
μεριμνά για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του
εργαστηρίου.
3. Σε περίπτωση απουσίας του, ο διευθυντής του εργαστηρίου αναπληρώνεται από έναν καθηγητή - μέλος
του εργαστηρίου, ο οποίος έχει ορισθεί ως αναπληρωτής διευθυντής, σύμφωνα με τις κείμενες από το νόμο
διατάξεις.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση-Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρο που παραχωρείται από το Πανεπιστήμιο σε αυτό 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 λειτουργεί
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας, που πραγματοποιείται στο εργαστήριο
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου,
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ' αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή σε
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άλλους ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή
αυτού. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται
για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων
σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία (άρθρα 18 ν. 1268/1982, 5 του
π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) και 2 παρ. 1 εδ. Δ΄ του ν. 1674/1986
(Α΄ 203).

του Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας θα αναρτηθεί
στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Το ανωτέρω εργαστήριο θα λειτουργεί αποκλειστικά
με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
του Ιονίου Πανεπιστημίου (άρθρο 96 ν. 4310/2014).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Άρθρο 6
Έσοδα
Τα έσοδα του εργαστηρίου δύναται να προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων,
2. τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων,
3. την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3
παρ. 3 του π.δ. 159/1984,
4. τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα,
5. τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για τους σκοπού
του Εργαστηρίου,
6. ερευνητικά / αναπτυξιακά / συμβουλευτικά έργα,
7. εκπαιδευτικά προγράμματα,
8. δωρεές και υποτροφίες για ερευνητές.
9. από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Ι

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
1. Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: φάκελος οικονομικών στοιχείων ανά ακαδημαϊκό έτος, κατάλογος επιστημονικών
βιβλίων, περιοδικών και διατριβών που είναι διαθέσιμα
είτε σε έντυπη, είτε σε ηλεκτρονική μορφή, μητρώο περιουσιακών στοιχείων, εξοπλισμού και λογισμικού μητρώο
δανεισμού εξοπλισμού, μητρώο ερευνητικών προγραμμάτων στα οποία έχει συμμετάσχει το εργαστήριο υπό
οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας, βιβλίο μεταβολών
προσωπικού και πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων.
2. Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και
κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Προς τούτο θα εκδοθεί αντίστοιχη πράξη Πρύτανη, η οποία με μέριμνα της
Δ/νσης Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με μέριμνα

Κέρκυρα, 31 Μαρτίου 2017
Ο Πρύτανης
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. απόφ. 19
(4)
Έγκριση αποζημίωσης για εργασία των εργαζομένων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου για το 2017, προς
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου τους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 906/Δ/22.12.1999)
«Χαρακτηρισμός χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών του
κόλπου Λαγανά και των νήσων Στροφάδων ως Εθνικό
Θαλάσσιο Πάρκο ...» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
το Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 1272/Δ/27.11.2003) «Τροποποίηση του από π.δ. «Χαρακτηρισμός χερσαίων και
θαλάσσιων περιοχών του κόλπου Λαγανά και των νήσων
Στροφάδων ως Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο ...»».
2. Τις αποφάσεις (Υ.Ο.Δ.Δ. ΦΕΚ 58/17.02.2009, Υ.Ο.Δ.Δ.
ΦΕΚ 14/20.01.2010, Υ.Ο.Δ.Δ. ΦΕΚ 220/13.07.2011 και
Υ.Ο.Δ.Δ. ΦΕΚ 179/24.04.2013) περί ορισμού του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του
Φορέα Διαχείρισης.
3. Το Κανονισμό Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης (ΦΕΚ 325/Β/11.02.2004)
«Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου» όπως
συμπληρώθηκε και ισχύει από την υπ’ αριθ. 36026/
19.08.2010 απόφαση υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1467/Β/
06.09.2010) «Τροποποίηση της 5475/09.02.2004 απόφασης Υπουργού Π.Ε.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση κανονισμού
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου»».
4. Τον Κανονισμό Λειτουργίας, Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Ε.Θ.Π.Ζ. (ΦΕΚ 565/Β/
27.04.2005).
5. Το Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα
Διαχείρισης (ΦΕΚ 65/Β/21.01.2005) «Έγκριση κανονισμού οικονομικής διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης
του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου».
6. Την απόφαση (ΦΕΚ 37 Β΄/4-1-2013) «Καθορισμός
αποδοχών του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα
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ΝΠΙΔ και τις ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(222 Α΄).
7. Το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 που εφαρμόζεται και στο Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου
Ζακύνθου.
8. Την απόφαση 146/09.12.2014 του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. η οποία εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο
του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης στην έκδοση της σχετικής απόφασης.
9. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Φορέα Διαχείρισης για το έτος 2017 (αρ. απόφ. Δ.Σ. 34/2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ. 66/2016 απόφαση του Δ.Σ. του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ.
10. Την με αριθ. 115.5.2017 (ΑΔΑ: Ψ9ΥΓ46Ψ844-ΜΨΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου,
περί έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για το έτος 2017 και διάθεση πίστωσης ποσού 9.215.585 € για την υλοποίηση του.
11. Την με αριθ. 1022/07.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΤΘ446Ψ844-ΠΨ0) κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περί Έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ» για το έτος 2017 και
διάθεση πίστωσης ποσού 9.215.585 € για την υλοποίηση του.
12. Το γεγονός ότι το ύψος της προκαλούμενης, από την απόφαση αυτή, δαπάνης για το έτος 2017 προβλέπεται
να ανέλθει στο ποσό των 25.052,23€, σε βάρος του προϋπολογισμού 2017, αποφασίζει:
Την έγκριση αποζημίωσης για εργασία με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες ή κατά τις νυχτερινές ώρες προς συμπλήρωση της υπογρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού του Φ.Δ. του Ε.Ο.Π.Ζ., στο
πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος Ελέγχου Δραστηριοτήτων/Φύλαξης και Ενημέρωσης του κοινού.
Ο αριθμός των ατόμων που θα απασχοληθεί με το καθεστώς αυτό καθώς και η σχετική τεκμηρίωση της αναγκαιότητα αναλύεται παρακάτω:
Για την υπερωριακή απασχόληση με αμοιβή τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή κατά τις νυχτερινές ώρες,
προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, των υπαλλήλων του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού
θαλάσσιου Πάρκου
α: Για Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες
Οργανική Μονάδα

Αρ. υπαλλήλων

Ώρες απασχόλησης προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για το έτος
2017, από Απρίλιο έως 31 Δεκεμβρίου

19

5552

ΤΜΗΜΑ Προστασίας,
Διαχείρισης και Επόπτευσης
ΓΡΑΦΕΙΟ Εποπτείας/Φύλαξης Ε.Ο.Π.Ζ.,
Παρακολούθησης παραμέτρων
Περιβάλλοντος, Τεχνικών Παρεμβάσεων/
Τεχνικής Υποστήριξης
β: κατά τις νυχτερινές ώρες
Οργανική Μονάδα

Ώρες απασχόλησης προς συμπλήρωση της υποΑρ. υπαλλήλων χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας για το έτος
2017, από 15 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου

ΤΜΗΜΑ Προστασίας, Διαχείρισης και
Επόπτευσης
ΓΡΑΦΕΙΟ Εποπτείας/Φύλαξης Ε.Θ.Π.Ζ.,
Παρακολούθησης παραμέτρων Περιβάλλοντος,Τεχνικών Παρεμβάσεων/Τεχνικής
Υποστήριξης

6

4928

Η ως άνω υπερωριακή απασχόληση προκύπτει ως αναγκαιότητα για τους παρακάτω λόγους:
Υλοποίηση του Προγράμματος Ελέγχου δραστηριοτήτων - Φύλαξης - Ενημέρωσης - Παρακολούθησης
Ο χώρος δικαιοδοσίας του Ε.Θ.Π.Ζ. χαρακτηρίζεται από ποικιλία οικοτόπων, μεγάλες εκτάσεις και διάφορους
τύπους προσβάσεων, γεγονός που απαιτεί συνεχόμενη φύλαξη τόσο του χερσαίου όσο και του θαλάσσιου χώρου.
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα παρατηρούνται πλήθος παραβάσεων (π.χ. αμμοληψίες, προσπάθειες για παράνομη
οικοδομική δραστηριότητα εντός και εκτός αιγιαλού, ρύπανση χειμάρρων, παράνομη χρήση των παραλίων ως δρόμων, ερασιτεχνική αλιεία, κυνήγι). Κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, κύριο πρόβλημα αποτελεί η προσέλκυση
χιλιάδων επισκεπτών (άνω των 700.000 στις παραλίες του Ε.Θ.Π.Ζ.) και η διεξαγωγή δραστηριοτήτων αναψυχής, σε
συνδυασμό με τους ειδικευμένους στόχους προστασίας όπως αυτοί προβλέπονται και εξειδικεύονται στο π.δ. (ΦΕΚ
906Δ, 22 Δεκεμβρίου 1999) χαρακτηρισμού του Ε.Θ.Π.Ζ. και οι οποίοι πρωτίστως αφορούν στην ομαλή αναπαραγωγή
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της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta. Επιπρόσθετα, και
ταυτόχρονα με τον έλεγχο δραστηριοτήτων και την ενημέρωση του κοινού, διενεργείται εκτεταμένο πρόγραμμα
παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων στο
πλαίσιο εφαρμογής των Κοινοτικών Οδηγιών 92/43 και
147/09. Με γνώμονα την αποτελεσματική διαχείριση του
προστατευταίου αντικείμενου σύμφωνα με τα οριζόμενα
του π.δ. 906/Δ/1999, ο Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. έχει καθορίσει σε
μόνιμη βάση εννέα (9) θέσεις (πόστα) χερσαίας φύλαξης
και ενημέρωσης στον κόλπο Λαγανά Ζακύνθου, (1) θέση
θαλάσσιας φύλαξης και (1) θέση χερσαίας φύλαξης και
ενημέρωσης στα νησιά Στροφάδια. Επιπλέον, ο Φορέας
Διαχείρισης λειτουργεί καθημερινά και τις Κυριακές ένα
Θεματικό Εκθεσιακό Κέντρο της Θαλάσσιας Χελώνας
Caretta caretta καθώς και Κέντρο Ενημέρωσης στην παραλία του Γέρακα, κόλπου Λαγανά.
Εκ των προαναφερόμενων, οι εργασιακές ανάγκες του
Προγράμματος Ελέγχου δραστηριοτήτων - Φύλαξης χωρίζονται σε δύο διακριτές διαχειριστικές περιόδους όπως
παρακάτω:
- Χειμερινή περίοδος (Απρίλιος, από 1 Νοεμβρίου έως
31 Δεκεμβρίου). Η κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Ελέγχου Δραστηριοτήτων / Φύλαξης - Ενημέρωσης πραγματοποιείται από δυναμικό 19 υπαλλήλων εκ
των οποίων 14 απασχολούνται στα πόστα χερσαίας φύλαξης, 3 στο πόστο θαλάσσιας φύλαξης και 2 στα Νησιά
Στροφάδια. Η υποχρεωτική απασχόληση αφορά όλες
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τις ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένου των
Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών).
- Θερινή περίοδος (από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου).
Στην περίπτωση αυτή, και δεδομένου ότι το Πρόγραμμα
Ελέγχου Δραστηριοτήτων - Φύλαξης λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, η υποχρεωτική απασχόληση του προσωπικού Ελέγχου Δραστηριοτήτων / Φύλαξης - Ενημέρωσης (19 υπάλληλοι) αφορά όλες τις μέρες της εβδομάδας
(συμπεριλαμβανομένου των Κυριακών και εξαιρέσιμων
ημερών) καθώς και ώρες νυχτερινής εργασίας, σύμφωνα
με τα οριζόμενα του άρθρου 4 του π.δ. 906/Δ/1999.
Η συνολική δαπάνη που αναμένεται να προκύψει ανέρχεται στο ποσό των 25.052,23 € και αποτελεί το 4,29%
της εγκεκριμένης δαπάνης μισθοδοσίας του έτους 2017,
που είναι σε βάρος του προϋπολογισμού του 2017.
Οι αποζημιώσεις για εργασία με αμοιβή τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες-αργίες ή κατά τις νυχτερινές
ώρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ. που
έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο 2017, συμψηφίζονται
με τις αποζημιώσεις που καθορίζονται με την παρούσα
απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζάκυνθος, 27 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος
ΔΡΟΣΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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
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