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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

4 Μαΐου 2020

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διδακτικής των ζωντανών Γλωσσών» σε
«Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία Laboratory of Digital Technologies in Foreign
Language Didactics & Communication - LDLC»
του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της
Γλώσσας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

2

Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του εργαστηρίουΤεχνολογίας Βιομηχανικών
Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών ΕΤΒΤΑΒ
(Laboratory of Food Industry Technology and
Agricultural Industries- LFITAI) του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12735
(1)
Μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διδακτικής των ζωντανών Γλωσσών» σε
«Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία Laboratory of Digital Technologies in Foreign
Language Didactics & Communication - LDLC»
του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της
Γλώσσας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός 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/τ.Α΄/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της

Αρ. Φύλλου 1692

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. Την 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019
διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 809/τ.ΥΟΔΔ/03-10-2019)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία τριών (3) ετών,
από 01-9-2019 έως 31-8-2022.
4. Το π.δ. 45/31-1-1990 (ΦΕΚ 16/τ.Α’/13-2-1990) σχετικά με την «Ίδρυση του Εργαστηρίου Διδακτικής των
ζωντανών Γλωσσών στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και
Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού του».
5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων, μουσείων και κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 3007/30-10-2019) και
5.2. Την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής για τη
θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2913/23-72015).
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του
Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας του
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 8/4-4-2019).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(συνεδρίαση με αριθμό 348/14-11-2019).
8. Την έκθεση σκοπιμότητας της μετονομασίας του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διδακτικής των ζωντανών Γλωσσών» σε «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών
στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την ΕπικοινωνίαLaboratory of Digital Technologies in Foreign Language
Didactics & Communication - LDLC» και τον καθορισμό
του εσωτερικού κανονισμού του.
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9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων, μουσείων και κλινικών
στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 16/10-02-2020) σχετικά με την μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο:
«Εργαστήριο Διδακτικής των ζωντανών Γλωσσών» σε
«Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική
της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία - Laboratory of
Digital Technologies in Foreign Language Didactics &
Communication - LDLC» και σχετικά με τον καθορισμό
του εσωτερικού κανονισμού του.
10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
3021/10-4-2020) σχετικά με την μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διδακτικής των ζωντανών Γλωσσών» σε «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών
στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την ΕπικοινωνίαLaboratory of Digital Technologies in Foreign Language
Didactics & Communication - LDLC» και σχετικά με τον
καθορισμό του εσωτερικού κανονισμού του.
11. Ότι το «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη
Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία Laboratory of Digital Technologies in Foreign Language
Didactics & Communication - LDLC» λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό και τον τακτικό προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Τη μετονομασία του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Διδακτικής των ζωντανών Γλωσσών» σε «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της
Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία - Laboratory of
Digital Technologies in Foreign Language Didactics &
Communication - LDLC» του Τομέα Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τον καθορισμό
του εσωτερικού κανονισμού του, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Μετονομάζεται το «Εργαστήριο Διδακτικής των ζωντανών Γλωσσών» (ΦΕΚ 16/τ.Α’/13-2-1990) του Τομέα
Γλωσσολογίας και Διδακτικής της Γλώσσας του Τμήματος
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
σε «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική
της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία - Laboratory of
Digital Technologies in Foreign Language Didactics &
Communication - LDLC».
Το Εργαστήριο έχει ως αντικείμενο την έρευνα στη
Διδακτική των ξένων γλωσσών, με έμφαση στην αξιοποίηση και χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών και τη
σύνδεσή τους τόσο με τα πεδία της διδασκαλίας και
εκμάθησης των ξένων γλωσσών όσο και με τις βασικές
αρχές που διέπουν την επικοινωνία στο σύγχρονο κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Επίσης, το Εργαστήριο
εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες
των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και εκ-

Τεύχος B’ 1692/04.05.2020

πονεί ή/και συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης σε θέματα αξιοποίησης των τεχνολογιών
στη διδασκαλία-εκμάθηση ξένων γλωσσών.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα.
Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία - Laboratory
of Digital Technologies in Foreign Language Didactics &
Communication - LDLC» έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του
ΑΠΘ, σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία 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 τον
νόμο.
3. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής εφόσον
οι 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 αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία - Laboratory
of Digital Technologies in Foreign Language Didactics &
Communication - LDLC» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στελεχώνεται από:
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1. Καθηγήτριες/καθηγητές του Τμήματος Γαλλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της
παρούσης.
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
(Ε.Ε.Π.), που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες.
4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση
με το Εργαστήριο.
5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοικητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαίνει
σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού και
επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Γλωσσολογίας
και Διδακτικής της Γλώσσας. Το γνωστικό αντικείμενο
του Διευθυντή πρέπει να συμπίπτει με το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του
αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή και
εκλέγεται με διαδικασία που προβλέπεται στην κείμενη
νομοθεσία. 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.
Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
ετησίου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των
εσόδων, την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,
την επικαιροποίηση της ιστοσελίδας, τον ορισμό του
διαχειριστή της ιστοσελίδας (ΕΤΕΠ), καθώς και την
τήρηση της λειτουργίας των αιθουσών,
- η εισήγηση στη Συνέλευση της Σχολής για: α) τον
ορισμό υπολόγων αναλωσίμων υλικών, του κινητού
εξοπλισμού και των χώρων και β) την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού του εργαστηρίου,
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- η μέριμνα για την υποβολή προτάσεων και τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων,
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιου
και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο στον 2ο όροφο
του Παλαιού κτιρίου της ΦΛΣ και συγκεκριμένα στις αίθουσες 308α και 308β του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας. Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον
τίτλο: «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας και την Επικοινωνία - Laboratory
of Digital Technologies in Foreign Language Didactics
& Communication - LDLC» 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
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΑΠΘ.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από
το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται
ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες. Συντονίζει κάθε εργασία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου των μελών του και της
αποστολής του Εργαστηρίου.
Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Υλοποίηση ερευνητικών - αναπτυξιακών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών
προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
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2. Διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και εκδόσεων.
3. Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
4. Ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
5. Κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοσίες στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι που
αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες κατάρτισης στις οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις
δράσεις του εργαστηρίου.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα 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 Εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική της Ξένης Γλώσσας
και την Επικοινωνία» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό
του, μαζί με το λογότυπο της Σχολής και του ΑΠΘ. 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 καθώς και του διακριτικού
του τίτλου και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Digital Technologies in Foreign
Language Didactics & Communication - LDLC» 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.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
Ι

Αριθμ. 6900
(2)
Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του εργαστηρίου Τεχνολογίας Βιομηχανικών
Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών - ΕΤΒΤΑΒ
(Laboratory of Food Industry Technology and
Agricultural Industries- LFITAI) του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/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 με αριθμό 108075/Ζ1/3-7-2019 (ΦΕΚ 432/
Υ.Ο.Δ.Δ./5-7-2019, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 809/
τ.ΥΟΔΔ/03-10-2019) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή Πρύτανη
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διορισμό του Πρύτανη του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θητεία
τριών (3) ετών, από 1-9-2019 έως 31-8-2022.
4. Το π.δ. 434/22-6-1976 (ΦΕΚ 165/τ.Α’/30-6-1976) σχετικά με την «Περί ιδρύσεως τακτικών Εδρών, Εργαστηρίων και συστάσεως Θέσεων Βοηθητικού Διδακτικού
Προσωπικού παρά τη Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
5. Την Β1/438/13-6-1988 (ΦΕΚ 427/τ.Β’/21-6-1988)
υπουργική απόφαση σχετικά με την «Μετονομασία του
εργαστηρίου Τεχνολογίας Φυτικών και Ζωϊκών Προϊόντων του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».
6. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:
6.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων, μουσείων και κλινικών στο ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 3007/30-10-2019) και
6.2. Την έγκριση της εισήγησης της Επιτροπής για τη
θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο ΑΠΘ (συνεδρίαση
με αριθμό 2913/23-7-2015).
7. Τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της
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Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 1/9-10-2019).
8. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση
με αριθμό 4/25-10-2019).
9. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση
και λειτουργία εργαστηρίων, μουσείων και κλινικών στο
ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 16/10-02-2020) σχετικά με
την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του
εργαστηρίου με τίτλο: «Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών -ΕΤΒΤΑΒ (Laboratory
of Food Industry Technology and Agricultural IndustriesLFITAI)» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
3021/10-4-2020) για την έγκριση εσωτερικού κανονισμού
εργαστηρίου με τίτλο: «Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών -ΕΤΒΤΑΒ (Laboratory
of Food Industry Technology and Agricultural IndustriesLFITAI)» του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
11. Ότι το εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών ΕΤΒΤΑΒ (Laboratory
of Food Industry Technology and Agricultural IndustriesLFITAI) λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν
θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον τακτικό
προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας
του εργαστηρίου Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων
και Αγροτικών Βιομηχανιών ΕΤΒΤΑΒ (Laboratory of Food
Industry Technology and Agricultural Industries- LFITAI)
του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία
Το Εργαστήριο με τίτλο «Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών - ΕΤΒΤΑΒ
(Laboratory of Food Industry Technology and Agricultural
Industries- LFITAI)» του Τομέα Τεχνολογιών του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
ιδρύθηκε το 1976 (π.δ. 434/ΦΕΚ 165/τ.Α΄) με την ονομασία «Τεχνολογίας των Φυτικών και Ζωϊκών Προϊόντων»
και μετονομάστηκε σε «Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών - ΕΤΒΤΑΒ (Laboratory
of Food Industry Technology and Agricultural IndustriesLFITAI)» το 1988 (ΦΕΚ 427/1988/τεύχος Β’).
Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
μηχανική, επεξεργασία, συσκευασία, αποθήκευση και
ασφάλεια τροφίμων, βελτιστοποίηση διεργασιών και
παραγωγής βιομηχανικών τροφίμων, καθώς και σχεδια-
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σμό νέων προϊόντων με ή χωρίς προσθήκη βιο-ενεργών
συστατικών.
Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός
Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα παρακάτω άρθρα:
Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας
Το Εργαστήριο «Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων
και Αγροτικών Βιομηχανιών-ΕΤΒΤΑΒ (Laboratory of Food
Industry Technology and Agricultural Industries- LFITAI)»
έχει ως αποστολή:
1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του
Τμήματος Χημικών Μηχανικών καθώς και άλλων Τμημάτων και Σχολών του ΑΠΘ, σε θέματα που εμπίπτουν
στα γνωστικά πεδία 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 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 αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα της κείμενης νομοθεσίας.
6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση
δεδομένων.
8. Την ανάπτυξη δραστηριότητας (συμβουλευτικά,
αναπτυξιακά έργα και μελετών) και τη σύνδεση με τους
παραγωγικούς φορείς της κοινωνίας και της οικονομίας,
με σκοπό την κάλυψη των αναγκών τους, την έρευνα
και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και προϊόντων, αλλά
και τη βελτίωση των υφιστάμενων διεργασιών ώστε να
μεγιστοποιηθεί το κοινωνικό και οικονομικό όφελος.
9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών.
10. Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρίως
το Εργαστήριο «Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων
και Αγροτικών Βιομηχανιών -ΕΤΒΤΑΒ (Laboratory of Food
Industry Technology and Agricultural Industries- LFITAI)»
είναι τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: μηχανική,
επεξεργασία, συσκευασία και αποθήκευση τροφίμων,
εκμετάλλευση παραπροϊόντων βιομηχανιών τροφίμων
και αγροτικών/αλιευτικών δραστηριοτήτων, βελτιστοποίηση παραγωγής βιομηχανιών τροφίμων, βελτίωση
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των φυσικοχημικών και λειτουργικών ιδιοτήτων των
τροφίμων, καθώς και σχεδιασμό νέων προϊόντων με
στόχο την ικανοποίηση των αναγκών και απαιτήσεων
των καταναλωτών.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το Εργαστήριο «Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων
και Αγροτικών Βιομηχανιών -ΕΤΒΤΑΒ (Laboratory of Food
Industry Technology and Agricultural Industries- LFITAI)»,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στελεχώνεται από:
1. Καθηγήτριες/καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών που το γνωστικό τους αντικείμενο
συμπίπτει με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ),
μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), που το
γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνωστικά
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες.
4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση
με το Εργαστήριο.
5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπηρεσιών του Εργαστηρίου.
Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διοικητικής υποστήριξης, το Εργαστήριο μπορεί να προβαίνει
σε πλήρη ή μερική απασχόληση λοιπού διοικητικού και
επιστημονικού προσωπικού, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή
θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα. Το γνωστικό
αντικείμενο του Διευθυντή πρέπει να συμπίπτει με το
γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης
βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου
καθηγητή και εκλέγεται με διαδικασία που προβλέπεται
στην κείμενη νομοθεσία. 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. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες.
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες
όπως:
- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,
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- η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του
ετησίου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς και για τη στελέχωση, την οικονομική
διαχείριση των εσόδων και την κατανομή των χώρων
του Εργαστηρίου,
- η εισήγηση στη Συνέλευση της Σχολής για: α) τον
ορισμό υπολόγων αναλωσίμων υλικών, του κινητού
εξοπλισμού και των χώρων και β) την προμήθεια του
απαραίτητου εξοπλισμού του εργαστηρίου,
- η μέριμνα για την υποβολή προτάσεων και τη διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων,
- η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιου
και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων του
εργαστηρίου,
- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το
Εργαστήριο και
- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή
Το Εργαστήριο είναι εγκατεστημένο στο Κτήριο Δ της
Πολυτεχνικής Σχολής, 2ος όροφος του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών.
Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με
τον τίτλο του Εργαστηρίου «Τεχνολογίας Βιομηχανικών
Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών 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
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό
που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανονισμό
Λειτουργίας του ΑΠΘ.
2. Οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, τα υλικά και ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται κατ’ αρχήν από
το προσωπικό ή άλλους ερευνητές που απασχολούνται
ή συνεργάζονται με αυτό στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Τα υλικά, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση υλικών
που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή του προσωπικού,
των φοιτητών και των επισκεπτών στους χώρους όπου
τηρούνται ειδικοί κανόνες για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και προστασία των υλικών από βλάβες. Συντονίζει κάθε εργασία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει
σχετική απόφαση, η οποία γίνεται στο εργαστήριο στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ερευνητικού
προγράμματος ή άλλου έργου των μελών του και της
αποστολής του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 8
Πόροι
Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:
1. Υλοποίηση ερευνητικών - αναπτυξιακών προγραμμάτων, την εκπόνηση μελετών και παροχή υπηρεσιών
προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς φορείς.
2. Διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων και εκδόσεων.
3. Παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
4. Ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
5. Κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοσίες στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι που
αντιβαίνουν σε αυτούς.
6. Εκπαιδευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες κατάρτισης στις οποίες προβλέπουν αποζημίωση για τις
δράσεις του εργαστηρίου.
7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα 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
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- 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 Εργαστήριο.
Άρθρο 10
Τίτλος-Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Τεχνολογίας Βιομηχανικών Τροφίμων και Αγροτικών Βιομηχανιών» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του, μαζί με
το λογότυπο της Σχολής και του ΑΠΘ. 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 καθώς και του διακριτικού
του τίτλου και του λογότυπου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική
γλώσσα «Laboratory of Food Industry Technology and
Agricultural Industries- LFITAI» 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, 24 Απριλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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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.
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