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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
17 Σεπτεμβρίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5625
Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Κέντρο
Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του κεφαλαίου Ε’
«Εργαστήρια και Μουσεία» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114)
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ
Α’ 258) «Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2013 (ΦΕΚ Α’ 119) «Κατάργηση
και συγχώνευση τμημάτων, κατάργηση, μετονομασία και
συγκρότηση σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου».
4. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ Α’ 114)
6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, (συνεδρίαση: 99η/23.07.2018).
7. Την απόφαση 19/31.07.2018 της 133ης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
σχετικά με την έγκριση εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο
Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού και ότι το Εργαστήριο θα λειτουργεί
αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του Ιδρύματος, αποφασίζουμε:
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Την ίδρυση του Εργαστηρίου με την ονομασία «Κέντρο
Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας» στο Τμήμα Πολιτικής
Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών
και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Εργαστήριο
με την ονομασία «Κέντρο Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας», το οποίο θα καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές
ανάγκες του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα που
σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο
που περιγράφει ο τίτλος του.
Άρθρο 2
Σκοπός
Κύριος σκοπός του Εργαστηρίου με την ονομασία
«Κέντρο Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας» είναι να
αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει
εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το αντικείμενο του Εργαστηρίου
θα είναι η έρευνα, μελέτη και εκπαίδευση στο γνωστικό
αντικείμενο της «Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας» και
της αλληλεπίδρασής τους και ειδικότερα η πρωτογενής
ιστορική έρευνα, η αξιοποίηση αρχείων, η διεπιστημονική συνάφεια της ιστορίας με άλλα επιστημονικά πεδία
και τέχνες (π.χ. πολιτική επιστήμη, κινηματογράφος), η
μελέτη της ιστορίας και ιστοριογραφίας ως πολιτισμικής αξίας σε διαφορετικές εποχές και σε επίπεδο τοπικό,
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα
διεπιστημονικό πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων, το
οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών και
διδακτικών δράσεων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
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Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας
Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την
εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Πιο
συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο
της «Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας».
• Ανάπτυξης και διεξαγωγή θεωρητικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα
συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε
προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα της δραστηριότητάς του Εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς και λοιπούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων
οι στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής
εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών
σε ερευνητικά προγράμματα.
• Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ. γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
• Οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων,
συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προαγωγή
της γνώσης και την προώθηση των στόχων του Εργαστηρίου.
• Οργάνωση δράσεων διά βίου μάθησης, σχολείων και
άλλων συναφών πρωτοβουλιών γύρω από το γνωστικό
αντικείμενο του Εργαστηρίου.
• Εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σε
θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
• Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής υποδομής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την υποστήριξη
της διεξαγωγής έρευνας.
Άρθρο 4
Προσωπικό
Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στο χώρο του οποίου
λειτουργεί. Το προσωπικό αποτελείται από το Διευθυ-
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ντή και μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών
Σχέσεων της Σχολής Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, των οποίων η
επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και
ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου Εργαστηρίου. Το
λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Ειδικού
και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.),
καθώς και τους εξωτερικούς συνεργάτες, υποψήφιους
διδάκτορες και εν γένει επιστήμονες με συνάφεια στον
χώρο της ελληνικής και διεθνούς Ιστορίας
Η τοποθέτηση στο εργαστήριο των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και των μελών του
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού γίνεται
με τη διαδικασία των διατάξεων της πανεπιστημιακής
νομοθεσίας, ενώ των υπολοίπων μελών με τις ισχύουσες
διατάξεις.
Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το Εργαστήριο «Κέντρο Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας» διευθύνεται από Καθηγητή πρώτης ή δεύτερης
βαθμίδας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που ορίζεται
με την υφιστάμενη νομοθεσία.
Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες του σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις. Όπως ορίζει το άρθρο 7 του
ν. 1268/1982 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5α
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), στις αρμοδιότητες του Διευθυντή περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,
ο συντονισμός του διδακτικού και ερευνητικού έργου
του Εργαστηρίου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική
Συνέλευση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας
και η μέριμνα για την εφαρμογή του, η μέριμνα για την
υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων των συλλογικών
οργάνων του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων σε χώρους του οποίου λειτουργεί το Εργαστήριο, η μέριμνα για τη λειτουργία, η στελέχωση και
οικονομική διαχείριση του Εργαστηρίου, η μέριμνα για
την υποβολή του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου έναντι τρίτων
και η υπογραφή κάθε εξερχόμενου του εγγράφου.
Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία
Χώροι εγκατάστασης του εργαστηρίου είναι οι χώροι
που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή του διδακτικού – ερευνητικού του
έργου ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου για τον σκοπό αυτό. Στο χώρο εγκατάστασης και λειτουργίας υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο
του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.
Ο Διευθυντής καταρτίζει την στρατηγική ανάπτυξης
και στους στόχους του Εργαστηρίου, εγκρίνει και εποπτεύει τους συνεργάτες του Εργαστηρίου, συγκαλεί τα
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μέλη του Εργαστηρίου, κατανέμει αρμοδιότητες στα
μέλη και τους συνεργάτες του Εργαστηρίου, καθορίζει
την υλοποίηση κάθε έργου ανάλογα με τις απαιτήσεις
και τους κανόνες του έργου, ενημερώνεται πριν από τη
διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο
στα πλαίσια της λειτουργίας του ή ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου και καθορίζει την χρησιμοποίηση
πόρων, οργάνων και χώρων του Εργαστηρίου.
Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία και διαχείριση του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση
Η/Υ και άλλων υποδομών, μηχανημάτων και υλικών που
ανήκουν σε αυτό, την παραμονή εργαζομένων (προσωπικού, συνεργατών, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους
όπου τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες ασφαλείας,
καθώς και την προστασία των ως άνω μηχανημάτων και
υλικών και εγκαταστάσεών του από βλάβες.
Η χρησιμοποίηση αρχείων, βιβλίων, ηλεκτρονικών μέσων και ειδικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που
διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους,
στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.
Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως
του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα
του Τμήματος.
Άρθρο 7
Έσοδα - Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται
αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 96
του ν. 4310/2014 (Α΄ 258/ 8.12.2014), και ειδικότερα από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για τον ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία.
δ. Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παραχωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που καταλείπονται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τους
σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου
Εργαστηρίου, ειδικότερα.
ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
στ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών και Προγραμμάτων Διδακτορικών Σπουδών
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του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ζ. Την οργάνωση δράσεων διά βίου μάθησης, σχολείων
και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.
η. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων που θα προέρχονται από την εκτέλεση κάθε είδους
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από το Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου).
Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του «Κέντρου Ελληνικής και Διεθνούς
Ιστορίας» τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία:
βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών
στοιχείων κάθε έτους, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του
Διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή
στοιχείο, το οποία κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη
λειτουργία του Εργαστηρίου ή προβλέπεται από ειδικές
διατάξεις.
Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα
Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Κέντρο Ελληνικής
και Διεθνούς Ιστορίας». Η διεθνής ονομασία του θα είναι
“Centre For Greek and International History”. Τα ακρωνύμια θα είναι ΚΕΔΙΣ στα ελληνικά και KEDIS στα αγγλικά.
Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον
εσωτερικό «Κέντρο Ελληνικής και Διεθνούς Ιστορίας»
και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση
αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Τρίπολη, 2 Αυγούστου 2018
Ο Πρύτανης
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 4039/17.09.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02040391709180004*

