
 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης 
Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το 
άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)».

2 Έγκριση εσωτερικού κανονισμού του «Εργαστηρί-
ου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμήματος 
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. ΔΕΑΦ 1128500ΕΞ2018 (1)
 Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) 

κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέ-

ωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα 

με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)». 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
Α) Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 62 έως και 65 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), 

«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - 
Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης 
παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροπο-
ποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

2. Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210), «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3. Του π.δ. 116/2014 (Α΄ 185), «Οργανισμός Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας», όπως ισχύει.

4. Του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015) «Ορ-
γανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

6. Του Κεφαλαίου Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσιών Εσόδων» (Α.Α.Δ.Ε.) του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).

Β) Την αριθμ. 45231/20.4.2017 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (Β΄ 1445).

Γ) Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016/14-11-2016 από-
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομι-
κών (Β΄ 3696), «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουρ-
γό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».

Δ) Την αριθμ. Δ. ΟΡΓ. 1036960 ΕΞ2017/10.3.2017 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων» (Β΄ 968), όπως ισχύει.

Ε) Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 5α της αριθμ. 45231/ 

20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονο-
μικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιή-
θηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας 
και Ανάπτυξης (Β΄ 3944), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της παραγράφου 1 του 
άρθρου 1 υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον 
ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδι-
κτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) με τη χρήση των 
διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις 
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, εντός μηνός από την 
έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους 
Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας της παραγράφου 
1 του άρθρου 1 της παρούσας. Για την πρώτη εφαρμογή 
οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός 
τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας».

2. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 5α της 
αριθμ. 45231/20.04.2017 (Β΄ 1445) απόφασης των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 
2017/6-11-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β΄ 3944), προστίθενται 
εδάφια ως εξής:

«Οι μεταβολές που επέρχονται στους Επαγγελματι-
κούς Λογαριασμούς δηλώνονται εντός μηνός από την 
ημερομηνία κατά την οποία επήλθε η μεταβολή. Για την 
πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμ-
μορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση 
της παρούσας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 5α της αριθμ. 45231/20-04-2017

(Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε με την 
αριθμ. ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017/6-11-2017 απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης 
(Β΄ 3944), προστίθεται άρθρο 5β ως εξής:

«Άρθρο 5β
1. Για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού 

στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους 
Υπόχρεους της παραγράφου 1 του άρθρου 1 διοικητικό 
πρόστιμο ύψους χίλια (1000) ευρώ. Η μη υποβολή δήλω-
σης διόρθωσης, προς συμμόρφωση, από τους Υπόχρε-
ους, στις περιπτώσεις απενεργοποίησης Επαγγελματικού 
Λογαριασμού κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 4 και 5 
του άρθρου 5α, νοείται ως μη δήλωση Επαγγελματικού 
Λογαριασμού και επιφέρει το πρόστιμο του προηγού-
μενου εδαφίου.

2. Για την υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογα-
ριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. πέραν των 
προθεσμιών που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 7 
του άρθρου 5α επιβάλλεται στους Υπόχρεους διοικητικό 
πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

3. Τα πρόστιμα της παρούσας παραγράφου επιβάλ-
λονται από τον Προϊστάμενο Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδιος 
για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος του Υπόχρεου, κοινοποιούνται στον Υπό-
χρεο κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013
(Α΄ 170) και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. 
(ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).»

Άρθρο 3
Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από τη δημοσί-

ευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Αυγούστου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας και Ανάπτυξης Υφυπουργός Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ   

 Ι 

 Αριθμ. 11294 (2)
Έγκριση εσωτερικού κανονισμού του «Εργαστη-

ρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» του Τμή-

ματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθη-

ματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 296/1973 (ΦΕΚ 239 τ.Α΄/1973) περί καθο-

ρισμού του τίτλου και της έδρας του εν Κρήτη ιδρυθέ-
ντος Πανεπιστημίου, το ν.δ. 114/1974 (ΦΕΚ 310 τ.Α΄/ 

1974) περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 
87/1973 (ΦΕΚ 159 τ.Α΄/1973) «περί ιδρύσεως Πανεπι-
στημίων εις Θράκην και εις Κρήτην» και επεκτάσεως 
διατάξεων τινών αυτού εις άπαντα τα ΑΕΙ (Α΄ 310), το ν. 
259/1976 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/1976) περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως των περί Πανεπιστημίων Θράκης και 
Κρήτης κειμένων διατάξεων, τις διατάξεις του π.δ. 103/
1983, (Φ.Ε.Κ. 48/15.04.1983, τ.Α΄) - Αυτοδύναμη λειτουρ-
γία του Πανεπιστημίου Κρήτης..., καθώς και της λοιπής 
νομοθεσίας περί Πανεπιστημίου Κρήτης. Την αριθμ.
Φ. 120.61/10/11490/Β2/28.01.2013 διαπιστωτική Υπουρ-
γική πράξη για τη συγκρότηση του Συμβουλίου του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 37/τ.ΥΟΔΔ/01.02.2013), όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί 
ο Οργανισμός στο Πανεπιστήμιο Κρήτης βάσει του άρ-
θρου 7 του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/04-08-2018 τ.Α΄) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις των παραγράφων 1,2 του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ.Α΄) «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

4. Το (ΦΕΚ τ.ΥΟΔΔ 82/18-02-2015) και την αριθμ. 
31460/Ζ1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) πράξη 
της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, όπου διαπιστώνεται ότι ο Καθηγητής 
Οδυσσέας Ζώρας έχει εκλεγεί ως Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Κρήτης.

5. Την αριθμ. 17070/01-12-2017 (ΑΔΑ: 9ΙΖΔ469Β7Γ-
ΟΞΛ) πράξη συγκρότησης της Συγκλήτου του Πανε-
πιστημίου Κρήτης, στις 01-12-2017 σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/04-08-2017 τ.Α΄) 
για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως ισχύει.

6. Τις αποφάσεις αριθμ. 15/02-03-2016 (ΦΕΚ τ.Β΄ 617/
08-03-2016) και 07/06-03-2017 (ΦΕΚ 979 τ.Β΄/ 23.03.2017),
περί ορισμού Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρ-
μοδιοτήτων σε αυτούς και καθορισμού της σειράς ανα-
πλήρωσης του Πρύτανη.

7. Την αριθμ. 10991/01-09-2017 (ΑΔΑ: 96ΤΛ469Β7Γ-
ΘΚ3) διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Πανεπι-
στημίου Κρήτης Καθηγητή Οδυσσέα - Ιωάννη Ζώρα 
με θέμα: «Μετονομασία του τίτλου των υπηρετούντων 
Αναπληρωτών Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/
04-08-2017, σε Αντιπρυτάνεις».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112
τ.Α΄/2010) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτι-
κή ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδί-
κτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/
τ.Α΄/21.11.2013), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού 
εκδοθείσα αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ2010/30-09-2010
απόφαση.

9. Το με αριθμ. 9807/17-07-2018 έγγραφο της Ανα-
πληρώτριας Γραμματέως του Τμήματος Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης Αικατερίνης Παπαδουλάκη.
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10. Το απόσπασμα πρακτικών της 127ης/10-07-2018 
Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμο-
σμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολο-
γικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σχετικά με 
την έγκριση του κανονισμού του εν λόγω Εργαστηρίου.

11. Το π.δ. 1082/1980 (ΦΕΚ Α΄ 274/3-12-1980) με το 
οποίο ιδρύθηκε το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μα-
θηματικών» (Ε.Ε.Μ.) του Τμήματος Μαθηματικών και 
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης κατά την 391η/Ακαδημαϊκά 3ο/19-07-2018 συ-
νεδρίασή της, σχετικά με το παρόν θέμα.

13. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσης απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπο-
λογισμού του Πανεπιστημίου Κρήτης, αποφασίζουμε 
και εγκρίνουμε:

Τον εσωτερικό κανονισμό του «Εργαστηρίου Εφαρ-
μοσμένων Μαθηματικών» του Τμήματος Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών 
και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρή-
της, όπως αυτός κατατέθηκε στη Σύγκλητο και έχει ως 
ακολούθως:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 
ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Άρθρο 1
Γενικό Πλαίσιο

1.1. Το «Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών» 
(Ε.Ε.Μ.) του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών (Τ.Μ.Ε.Μ.) ιδρύθηκε με το π.δ. 1082/1980 
(ΦΕΚ Α΄ 274/3-12-1980) και η λειτουργία του διέπεται 
από την υφιστάμενη Νομοθεσία και τον παρόντα Εσω-
τερικό Κανονισμό.

1.2. Η διεθνής ονομασία του Εργαστηρίου διατυπώνε-
ται στην αγγλική γλώσσα και είναι «Applied Mathematics 
Laboratory» με αντίστοιχο ακρώνυμο «A.M.L.». Η ονομα-
σία αυτή συνοδεύεται από την ονομασία του Τ.Μ.Ε.Μ. στην 
αγγλική γλώσσα που είναι «Department of Mathematics 
and Applied Mathematics» και την ονομασία του Πα-
νεπιστημίου Κρήτης στην αγγλική γλώσσα που είναι 
«University of Crete».

1.3. To E.E.M. δεν εντάσσεται σε κάποιον από τους Το-
μείς του Τμήματος.

1.4. Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η υποστήριξη της 
έρευνας, της διδασκαλίας και της εκπαίδευσης, σε προ-
πτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα γνωστικά αντι-
κείμενα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Άρθρο 2
Αποστολή

2.1 Το Ε.Ε.Μ. έχει ως κύριο στόχο τη διαμόρφωση ενός 
περιβάλλοντος έρευνας, εκπαίδευσης και κατάρτισης 
σε εφαρμογές των Μαθηματικών στις Επιστήμες και 
στην Τεχνολογία, με έμφαση τα πεδία: των διαφορικών 

εξισώσεων, της αριθμητικής ανάλυσης, της στατιστικής 
ανάλυσης, των επιστημονικών υπολογισμών, της μαθη-
ματικής μοντελοποίησης, της στατιστικής ανάλυσης, 
της κωδικοποίησης και της κρυπτογραφίας, της μελέτης 
προβλημάτων βελτιστοποίησης, της ανάπτυξης μαθη-
ματικού λογισμικού, της χρήσης νέων τεχνολογιών και 
γενικότερα της ανάπτυξης μαθηματικών μεθοδολογιών 
στις θετικές επιστήμες και στην τεχνολογία.

2.2 Το Ε.Ε.Μ. στα πλαίσια της αποστολής του μπορεί 
να συνεργάζεται και με άλλα Εργαστήρια, ερευνητικά 
ιδρύματα, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιστημονικούς 
φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

2.3 Το Ε.Ε.Μ. συμμετέχει σε δράσεις «Δια Βίου Μάθη-
σης» με πυρήνα τα εφαρμοσμένα μαθηματικά, τις εφαρ-
μογές των μαθηματικών, το μαθηματικό λογισμικό και 
τη χρήση νέων τεχνολογιών.

2.4 Το Ε.Ε.Μ. συμβάλλει στην εκπαίδευση από από-
σταση με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και με 
την ανάπτυξη και υλοποίηση μαθημάτων που απαιτούν 
ευρεία χρήση διαδραστικών εργαλείων και οπτικοακου-
στικών μέσων.

2.5 Το Ε.Ε.Μ. διοργανώνει συνέδρια και θεματικά θε-
ρινά σχολεία πάνω στα πεδία της ερευνητικής του δρα-
στηριότητας και οργανώνει δράσεις που ενισχύουν το 
άνοιγμα του Τ.Μ.Ε.Μ. προς την κοινωνία.

2.6 Το Ε.Ε.Μ. για την εκπλήρωση της αποστολής του 
αναζητά χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς 
πόρους με τη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων και 
αξιοποιεί τους πόρους που θα του διατεθούν.

Άρθρο 3
Χωροθέτηση του Ε.Ε.Μ.

Το Ε.Ε.Μ. λειτουργεί εντός του κτηρίου του Τ.Μ.Ε.Μ. και 
ειδικότερα στους χώρους που του παραχωρούνται από 
το Τ.Μ.Ε.Μ. με απόφαση της συνέλευσής του.

Άρθρο 4
Μέλη του Ε.Ε.Μ.

4.1 Το Ε.Ε.Μ. αποτελείται από:
α) Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 

(Δ.Ε.Π.) του Τ.Μ.Ε.Μ., τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο 
Ε.Ε.Μ.. Η τοποθέτηση των μελών Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Ε.Μ. γίνε-
ται με απόφαση της Συνέλευσης του ύστερα από αίτησή 
τους, ή όπως ορίζει η εκάστοτε νομοθεσία. Ένα μέλος 
Δ.Ε.Π. μπορεί να είναι μέλος ενός μόνο Εργαστηρίου.

β) Τους Ομότιμους Καθηγητές του Τ.Μ.Ε.Μ., οι οποίοι 
έχουν τοποθετηθεί στο Ε.Ε.Μ.. Η τοποθέτηση των Ομό-
τιμων Καθηγητών του Τ.Μ.Ε.Μ. γίνεται με απόφαση της 
Συνέλευσης του ύστερα από αίτησή τους, ή όπως ορίζει 
η εκάστοτε νομοθεσία. Ένας ομότιμος Καθηγητής μπορεί 
να είναι μέλος ενός μόνο Εργαστηρίου.

γ) Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τ.Μ.Ε.Μ. και από μέλη Εργαστηρι-
ακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τ.Μ.Ε.Μ. τα 
οποία έχουν τοποθετηθεί με πράξη Πρύτανη έπειτα από 
εισήγηση της Συνέλευσής του ή όπως ορίζει η εκάστοτε 
νομοθεσία.

δ) Τα μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού, 
όπως περιγράφονται στο εδάφιο 4.3 β), που τοποθετείται 
στο Ε.Ε.Μ.
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ε) Το διοικητικό προσωπικό που διατίθεται από το 
Πανεπιστήμιο.

στ) Τους Ακαδημαϊκούς Επισκέπτες, δηλαδή Ερευνητές 
σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, τα οποία τελούν υπό την ιδιότητα αυτή, μετά 
από πρόσκληση του Πανεπιστημίου Κρήτης.

ζ) Τους Ερευνητές, κατόχους Διδακτορικού Διπλώμα-
τος, που εκτελούν ερευνητικό έργο στο Ε.Ε.Μ.

η) Τους προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψή-
φιους διδάκτορες που εκτελούν συγκεκριμένο έργο στο 
Ε.Ε.Μ. όπως η εκπόνηση εργασίας ή διατριβής και η συμ-
μετοχή σε ομάδες υποστήριξης.

Η ένταξη στο Ε.Ε.Μ. των κατηγοριών δ), ε), στ), ζ) και 
η) γίνεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Μ.Ε.Μ. μετά 
από εισήγηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου εκτός αν 
ορίζει διαφορετικά η εκάστοτε Νομοθεσία.

4.2 Τα μέλη του Ε.Ε.Μ., όταν αναπτύσσουν ερευνητικό 
έργο στο πλαίσιο του Εργαστηρίου, τότε είναι υποχρε-
ωμένα να αναγράφουν, στις παραγόμενες ερευνητικές 
τους εργασίες, το πλήρες όνομα του τμήματος και το 
πλήρες όνομα του Εργαστηρίου στην αγγλική γλώσσα.

4.3 Η λειτουργία του Ε.Ε.Μ., μετά από απόφαση του 
Διευθυντή και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του 
Τ.Μ.Ε.Μ., μπορεί να επικουρείται:

α) από προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοι-
τητές και υποψήφιους διδάκτορες του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, και

β) από εξωτερικούς συνεργάτες οι οποίοι μπορεί να 
είναι συνεργαζόμενοι ερευνητές, εκπαιδευτικοί με αντι-
κείμενο τη διδασκαλία των Μαθηματικών, την εκλαΐκευ-
ση της Επιστήμης ή άλλη ειδικότητα, που κρίνεται απα-
ραίτητη για την επίτευξη του σκοπών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Όργανα του Ε.Ε.Μ.

Τα όργανα του Τομέα είναι:
α) ο Διευθυντής,
β) το Διοικητικό Συμβούλιο, και
γ) η Συνέλευση του Ε.Ε.Μ.

Άρθρο 6
Διευθυντής του Ε.Ε.Μ.

6.1 Το Ε.Ε.Μ. διευθύνεται από τον «Διευθυντή» ο οποί-
ος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Ε.Μ. που ανήκει κατά προτε-
ραιότητα στη βαθμίδα του Καθηγητή, κατόπιν του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή και τέλος του Επίκουρου Καθηγητή, 
ανάλογα με τις υποψηφιότητες, με γνωστικό αντικείμενο 
στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, εκτός αν προβλέπεται 
διαφορετικά από την ισχύουσα νομοθεσία.

6.2 Η θητεία του Διευθυντή είναι τρία (3) έτη. Είναι 
δυνατή η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στη θέση 
του Διευθυντή, όμως όχι για περισσότερες από δύο συ-
νεχόμενες θητείες.

6.3. Ο Διευθυντής πρέπει να είναι μέλος ΔΕΠ πλήρους 
απασχόλησης κατά τη διάρκεια της θητείας του και να 
μην βρίσκεται σε άδεια άνευ αποδοχών.

6.4 Η ιδιότητα του Διευθυντή του Ε.Ε.Μ. δεν είναι ασυμ-
βίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου δι-
οίκησης ή μέλους συλλογικού οργάνου του Τ.Μ.Ε.Μ. ή 

του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι ασυμβίβαστη με την 
ιδιότητα του Διευθυντή ή του Αναπληρωτή Διευθυντή σε 
άλλο Εργαστήριο ή Ινστιτούτο ή Μουσείο ή Σπουδαστή-
ριο του Τ.Μ.Ε.Μ. ή του Πανεπιστημίου Κρήτης ή άλλου 
ΑΕΙ ή άλλου ΝΠΙΔ ή άλλου ΝΠΔΠ, και κατά την υποβολή 
υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Ε.Ε.Μ. 
υποβάλλεται σχετική υπεύθυνη δήλωση.

6.5. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν 
εκείνοι που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώ-
τατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της 
προκηρυσσόμενης θέσης Διευθυντή.

6.6 Ο Διευθυντής αναπληρώνεται, σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος, από τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Ο 
Αναπληρωτής Διευθυντής είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Ε.Μ. 
και συγκεκριμένα το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Ε.Μ. 
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις 
βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 
Στην περίπτωση που για κάποιο λόγο η παραπάνω διαδι-
κασία αποβεί άγονη Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται 
ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Μ.

6.7 Η εκλογή του Διευθυντή του ΕΕΜ γίνεται όπως προ-
βλέπει η παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4485/2017, ή όπως 
προβλέπεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.

6.8 Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζονται 
στο άρθρο 7 του ν. 1268/1982 μεταξύ των οποίων περι-
λαμβάνονται: ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη συνέλευση 
του τμήματος του ετησίου προγράμματος λειτουργίας 
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την τήρησή του, η 
μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και 
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση 
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή κάθε εξερχό-
μενου από το εργαστήριο εγγράφου.

Άρθρο 7
Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ε.Μ.

7.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ε.Ε.Μ. αποτε-
λείται από τον Διευθυντή και από δύο μέλη που είναι 
μέλη Δ.Ε.Π. του Τ.Μ.Ε.Μ. τα οποία ορίζονται από τη Συ-
νέλευση του Ε.Ε.Μ.. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. λήγει 
με τη λήξη της θητείας του Διευθυντή. Τα μέλη του Δ.Σ. 
συμβουλεύουν και συνεπικουρούν τον Διευθυντή στη 
διοίκηση του εργαστηρίου, στο σχεδιασμό της πολιτι-
κής και των δραστηριοτήτων του εργαστηρίου και τον 
έλεγχο της διαδικασίας πραγματοποίησής τους. Προς 
τον σκοπό αυτό ο Διευθυντής αναθέτει ειδικά καθήκοντα 
στα μέλη του Δ.Σ..

7.2 Είναι δυνατή η αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. όταν 
κωλύονται στην άσκηση των καθηκόντων τους ή απου-
σιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή το ζητήσουν 
τα ίδια. Η θητεία των Μελών που αντικαθίστανται λήγει 
με την λήξη της θητείας του Διευθυντή.

7.3 Εφόσον ο νόμος ή ο κανονισμός του Πανεπιστημί-
ου Κρήτης το επιτρέπει, η Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. μπορεί 
να αποφασίσει την αντικατάσταση του Διευθυντή του 
Ε.Ε.Μ. πριν τη λήξη της θητείας του, όταν εκείνος κωλύ-
εται στην άσκηση των καθηκόντων του ή όταν προκύψει 
ζήτημα δημοσίου συμφέροντος. Η απόφαση αντικατά-
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στασης πρέπει να ψηφιστεί από την απόλυτη πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών της Συνέλευσης (και όχι μόνο 
των παρόντων).

Άρθρο 8
Συνέλευση του Ε.Ε.Μ.

Η Συνέλευση του Ε.Ε.Μ. αποτελείται από το σύνολο 
των μελών του εργαστηρίου και συγκαλείται από τον 
Διευθυντή τουλάχιστον μία (1) φορά ανά Ακαδημαϊκό 
Έτος. Στη Συνέλευση του ΕΕΜ γίνεται απολογισμός δρα-
στηριοτήτων του εργαστηρίου, ο οποίος, στη συνέχεια, 
κατατίθεται στη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. και συζητούνται 
θέματα πολιτικής, ανάπτυξης και σχεδιασμού δράσεων 
του εργαστηρίου.

Άρθρο 9
Λειτουργία του Ε.Ε.Μ.

9.1. Το Ε.Ε.Μ. λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Πανεπιστημί-
ου, και σε χώρους που παραχωρούνται σ' αυτό για την 
εγκατάσταση των οργάνων και του τεχνικού εξοπλισμού 
που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των δραστηριο-
τήτων του. Στους χώρους που χρησιμοποιούνται από 
το εργαστήριο τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
εργαστηρίου.

9.2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξα-
γωγή κάθε εργασίας που λαμβάνει χώρα στο Ε.Ε.Μ. στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, 
που έχει αποφασισθεί από τη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. 
και καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση 
οργάνων και χώρων, στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
σχετική ρυθμιστική απόφαση.

9.3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία των μονάδων του Ε.Ε.Μ., τη χρήση οργάνων και 
υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των εργα-
ζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του από βλάβες. Επίσης, ο Διευθυντής 
ενημερώνει τη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. για ενέργειες 
που κρίνονται αναγκαίες για την ασφάλεια του χώρου, 
τη συντήρηση του εξοπλισμού και την εξασφάλιση ικα-
νοποιητικών εργασιακών συνθηκών στους χώρους του 
εργαστηρίου.

9.4. Η χρήση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επι-
τρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, 
που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή του. Κινητά όργα-
να, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών, 
επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κα-
τάσταση που είχαν παραδοθεί.

9.5. Ο Διευθυντής ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που 
αφορούν το Ε.Ε.Μ., τις οποίες ο νόμος και ο παρών κα-
νονισμός δεν αναθέτει ρητώς σε άλλο όργανο.

Άρθρο 10
Ιστοσελίδα του Ε.Ε.Μ.

10.1 Το Ε.Ε.Μ. διατηρεί ιστοσελίδα με πρόσβαση μέσα 
από την επίσημη ιστοσελίδα του Τ.Μ.Ε.Μ.

10.2 Στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Μ. δίνονται βασικές πλη-
ροφορίες για το Ε.Ε.Μ. όπως:

α) το όνομα του Διευθυντή και των μελών του ΔΣ μαζί 
με τη διάρκεια της θητείας τους,

β) τα ονόματα των μελών του Ε.Ε.Μ.,
γ) ο σκοπός του,
δ) οι δραστηριότητές του,
ε) πληροφορίες για τη χρήση των χώρων του και
στ) τρόποι επικοινωνίας με τα μέλη του ΔΣ. Επίσης 

στην ιστοσελίδα του Ε.Ε.Μ. αναρτάται ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του και μπορεί να δίνεται η πρόσβαση σε 
αποθετήριο με τις ερευνητικές αναφορές που παράγο-
νται στο πλαίσιο της έρευνας που υλοποιείται από τα 
μέλη του.

Άρθρο 11
Έσοδα

Τα έσοδα του εργαστηρίου προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 

πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 
3 π.δ. 159/1984 (Α΄ 53) ή σύμφωνα με το υφιστάμενο 
νομικό ή κανονιστικό πλαίσιο.

δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται από το Τ.Μ.Ε.Μ. σύμ-
φωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 κ) του ν. 4485/2017.

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα

στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες 
που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης για τους 
σκοπούς του Ε.Ε.Μ..

Άρθρο 12
Διαχείριση Εσόδων

12.1. Η διαχείριση των εσόδων του Ε.Ε.Μ., από οποια-
δήποτε πηγή και εάν προέρχονται, γίνεται μέσω του Ει-
δικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με τον κανονισμό του.

12.2. Τα έσοδα από κάθε έργο μετά την αφαίρεση της 
παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. και αφού καλυφθούν οι 
επιλέξιμες δαπάνες που αναφέρονται στον προϋπολογι-
σμό των έργων, σύμφωνα με τον Οδηγό Χρηματοδότη-
σης του Ε.Λ.Κ.Ε., μαζί με άλλα έσοδα που προκύπτουν 
από πνευματικά δικαιώματα, δωρεές, προσφορές, κ.λπ. 
θα χρησιμοποιούνται, με σύμφωνη γνώμη της Συνέλευ-
σης του Τ.Μ.Ε.Μ., για τη υποστήριξη ερευνητικών προ-
γραμμάτων με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και 
του εξοπλισμού του Εργαστηρίου ώστε να δύναται να 
παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και να ανταποκρί-
νεται στην αποστολή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Άρθρο 13
Τηρούμενα αρχεία

Για τις ανάγκες του Ε.Ε.Μ. τηρούνται είτε σε φυσική είτε 
σε ηλεκτρονική μορφή τα ακόλουθα αρχεία:

α) Βιβλίο καταγραφής της ημερομηνίας απόκτησης, 
της θέσης και της κατάστασης του εξοπλισμού του ερ-
γαστηρίου, όπως π.χ. έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
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όργανα, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, κάθε μέσο έρευνας 
και διδασκαλίας.

β) Αρχείο των ετήσιων αναφορών απολογισμού των 
δραστηριοτήτων του Ε.Ε.Μ.

γ) Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων 
κάθε είδους του Ε.Ε.Μ.

δ) Αρχείο εργασιών που έχουν γίνει στους χώρους του 
εργαστηρίου.

ε) Κάθε άλλο βιβλίο ή αρχείο το οποίο κρίνεται απα-
ραίτητο ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή αποφα-
σίζεται από τη Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ.

Άρθρο 14
Βιβλιοθήκη

Το Ε.Ε.Μ. δεν διατηρεί βιβλιοθήκη. Όσα βιβλία αγορά-
ζονται με πόρους του Ε.Ε.Μ. φέρουν τη σφραγίδα του 
Ε.Ε.Μ. και είναι διαθέσιμα από την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου Κρήτης. Όσα βιβλία δωρίζονται στο 
Ε.Ε.Μ. καταλογογραφούνται και φυλάσσονται στη Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Άρθρο 15
Σφραγίδα και Σύμβολο του Ε.Ε.Μ.

15.1 Η σφραγίδα του Ε.Ε.Μ. είναι κυκλική και βγαί-
νει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Η σφραγίδα 
στην ελληνική γλώσσα φέρει το σύμβολο του Πανε-
πιστημίου Κρήτης και περιέχει τις φράσεις «ΕΡΓΑΣ-
ΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ», «ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙ-
ΚΩΝ» και «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ». Η σφραγίδα 
στην αγγλική γλώσσα φέρει το σύμβολο του Πανε-
πιστημίου Κρήτης και περιέχει τις φράσεις «APPLIED 
MATHEMATICS LABORATORY», «DEPARTMENT OF 
MATHEMATICS AND APPLIED MATHEMATICS» και 
«UNIVERSITY OF CRETE».

15.2 Υπάρχει ένα μόνο αντίγραφο κάθε σφραγίδας τα 
οποία χρησιμοποιεί ο Διευθυντής του Ε.Ε.Μ. μόνο όταν 
υπογράφει με αυτή την ιδιότητα. Η σφραγίδα παραδί-
δεται στον επόμενο Διευθυντή ή στον Αναπληρωτή Δι-

ευθυντή με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής σε 
τρία (3) αντίγραφα.

15.3 Το σύμβολο του Ε.Ε.Μ. είναι ανάλογο της σφρα-
γίδας.

Άρθρο 16
Κατάργηση του Εργαστηρίου

Στην περίπτωση κατάργησης του Ε.Ε.Μ. τα όργανα 
και ο εξοπλισμός του καθώς και οι χώροι του περνούν 
στη διαχείριση του Τ.Μ.Ε.Μ. Η Συνέλευση του Τ.Μ.Ε.Μ. 
αποφασίζει για την κατανομή των οργάνων και του εξο-
πλισμού καθώς και για τη νέα χρήση των χώρων που 
αποδεσμεύονται.

Άρθρο 17
Μεταβατικές Διατάξεις

17.1 Θέματα τα οποία δεν καλύπτονται από τη νομοθεσία 
και τον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζονται με απόφαση της 
Συνέλευσης του Τ.Μ.Ε.Μ., ή αν κριθεί αναγκαίο με απόφαση 
άλλων οργάνων Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

17.2 Ο Εσωτερικός Κανονισμός του Ε.Ε.Μ. τροποποιεί-
ται με πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης η οποία λαμβάνεται ύστερα από εισήγηση της 
Συνέλευσης του Τ.Μ.Ε.Μ.

Άρθρο 18
Έναρξης 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. 

 Ρέθυμνο, 31 Αυγούστου 2018

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού, 
Υποδομών και Ανάπτυξης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  





ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ49734 Τεύχος Β’ 3965/12.09.2018

*02039651209180008*

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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