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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.10/324/88291/Δ1
(1)
Μετονομασία σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 κεφ. Β΄ του
Ν.2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκ−
παιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78
τ.Α΄/14−3−2000).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 15 του Ν. 3966/2011
«Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολεί−
ων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργά−
νωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 4 και 5 του υπ’
αριθμ. 201/1998 Προεδρικού Διατάγματος «Οργάνωση
και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων» (ΦΕΚ 161 τ.Α΄/
13−7−1998).
4. Τις διατάξεις του Π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α΄/27.01.2015 )
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 25/2015 (ΦΕΚ 21/Α΄/27.01.2015)
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
6. Τις διατάξεις της με αριθ. Υ100/20.2.2015 απόφα−
σης του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 299/Β/27.2.2015) «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού,
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αναστάσιο Κουράκη».
7. Το με αρ. πρ. 2133/17.02.2015 έγγραφο της Περιφε−
ρειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Το με αρ. πρ. Φ2.1/10123/30.12.2014 έγγραφο της Δι−
εύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών.
9. Την γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αμφίπολης σύμφωνα με την με αρ. 401/16.12.2014
απόφασή του.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της ανωτέρω
απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Μετονομάζουμε από το σχολικό έτος 2014−2015 την
παρακάτω σχολική μονάδα Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥ−
ΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Το Δημοτικό Σχολείο Πρώτης σε Δημοτικό Σχολείο
Πρώτης «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής».
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από σχολικό έτος 2014−2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Ιουνίου 2015
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/2.1/1701/16−6−2015
(2)
Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Κέντρο Ανανε−
ώσιμων & Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας & Ορ−
θολογικής Χρήσης Ενέργειας» στο Τμήμα Μηχανο−
λόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.
της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν.
3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και
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τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλ−
λες διατάξεις» (Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του
N. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8−12−2014) «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ.
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Το υπ’ αριθμ. πρακτικό 7/14−05−2015 θέμα 1ο της
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μα−
κεδονίας.
5. Το υπ’ αριθμ. πρακτικό 13/27−05−2015 θέμα 2ο της
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
αποφασίζει:
Εγκρίνει την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Κέντρο
Ανανεώσιμων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας και
Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας» στο Τμήμα Μηχανολό−
γων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βι−
ομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο
με την επωνυμία «Κέντρο Ανανεώσιμων και Εναλλα−
κτικών Μορφών Ενέργειας και Ορθολογικής Χρήσης
Ενέργειας», που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των ανανεώσιμων
μορφών ενέργειας και της ορθολογικής χρήσης ενέρ−
γειας σε κτίρια, εγκαταστάσεις και οχήματα.
Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν δια−
κριτές μονάδες με αντικείμενο:
1) την έρευνα και αξιοποίηση τεχνολογιών ανανεώ−
σιμων μορφών ενέργειας για παραγωγή θερμικής και
ηλεκτρικής ενέργειας
2) την έρευνα και αξιοποίηση εναλλακτικών τεχνολο−
γιών συμβατικών μορφών ενέργειας
3) την μελέτη και παρέμβαση στο κτιριακό κέλυφος
και τις ηλεκτρο−μηχανολογικές εγκαταστάσεις για την
επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας
4) την υιοθέτηση πολιτικών, μέτρων και στρατηγικών
για την επίτευξη αειφόρων λύσεων
και τους παρακάτω τίτλους αντίστοιχα
Α. Μονάδα Ανανεώσιμων Μορφών Ενέργειας
Β. Μονάδα Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
Γ. Μονάδα Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας
Δ. Μονάδα Ενεργειακής Πολιτικής.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
αναγκών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε., άλλων Τμημάτων και

Σχολών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας καθώς και της το−
πικής κοινωνίας σε επίπεδο περιφέρειας, σε θέματα που
εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς, ακαδημαϊκά
ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς ημεδαπής και αλλο−
δαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, την
πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την
συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμ−
ματα.
4. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα ΑΠΕ, ΕΜΕ και ΟΧΕ,
5. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 “Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς” (Α΄ 53).
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. καθώς
και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που
κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη
του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο εργαστήριο στο εργαστήριο
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη−
τες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και άρθρο
3 του Ν. 3794/2009, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο
συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού − μεταπτυχια−
κού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η κατάρτιση
και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος του
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου, η
μέριμνα για την τήρηση, 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 και η υπογραφή κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχω−
ρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
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2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί 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 λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι−
μοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για
τους σκοπούς του εργαστηρίου και
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προ βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή
κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Κέντρο ανανεώσι−
μων μορφών ενέργειας και ορθολογικής χρήσης ενέρ−
γειας» (ΚΑ−ΕΜΕ−ΟΧΕ). Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται
στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηρι−
οποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξω−
τερικό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον
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εσωτερικό «Κέντρο ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
& ορθολογικής χρήσης ενέργειας» (ΚΑ−ΕΜΕ−ΟΧΕ) και
έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 16 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/2.1/1702/16−6−2015
(3)
Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστηρίου Μη−
χανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου» στο
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού
Σχεδιασμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτικής Μακε−
δονίας
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του
Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού
και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του
N. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8−12−2014) «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ.
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Το υπ’ αριθμ. πρακτικό 7/14−05−2015 θέμα 1ο της
Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μα−
κεδονίας.
5. Το υπ’ αριθμ. πρακτικό 13/27−05−2015 θέμα 2ο της
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
αποφασίζει:
Εγκρίνει την ίδρυση «Εργαστηρίου Μηχανικών Κατερ−
γασιών και Ποιοτικού Ελέγχου» στο Τμήμα Μηχανολό−
γων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας:
Άρθρο 1
Ίδρυση
Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βι−
ομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστήριο
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με την επωνυμία «Εργαστήριο Μηχανικών Κατεργασιών
και Ποιοτικού Ελέγχου», που καλύπτει τις ερευνητικές
και διδακτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των
μηχανολογικών κατεργασιών, της μηχανικής αντοχής
των υλικών και κατασκευών και του ποιοτικού ελέγχου
μεταλλικών προϊόντων και προηγμένων υλικών.
Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι
ακόλουθες μονάδες:
Α. Μονάδα μηχανολογικών κατεργασιών
Β. Μονάδα μηχανικής αντοχής των υλικών και κατα−
σκευών
Γ. Μονάδα Μικροσκοπίας και Χημικών Αναλύσεων
Δ. Μονάδα Μη Καταστροφικού Ελέγχου
με αντικείμενο 1) τη μελέτη των μηχανολογικών κα−
τεργασιών των συγκολλήσεων, της χύτευσης και των
μηχανικών διαμορφώσεων, 2) τη μελέτη των ποιοτικών
χαρακτηριστικών των μεταλλικών και προηγμένων υλι−
κών, 3) την επιστημονική στήριξη διαφόρων δράσεων
που θα αναφέρονται στην ποιότητα και ασφάλεια των
ανωτέρω και 4) στη συμβολή αποφυγής κατασκευαστι−
κών ατοπημάτων καθώς και τη συνεχή βελτίωση μεταλ−
λικών προϊόντων από εταιρείες της Περιφέρειάς μας.
Άρθρο 2
Σκοπός
Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανο−
λόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. κα−
θώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη−
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων..
4. Τη διεξαγωγή έρευνας στη βελτιστοποίηση της
ποιότητας και του ποιοτικού ελέγχου των μεταλλικών
προϊόντων και κατασκευών,
5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 “Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς” (Α΄ 53).
6. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου
και άλλων συγγενών Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακε−
δονίας, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. καθώς
και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που
κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο

εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη
του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο εργαστήριο στο εργαστήριο
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και
άρθρο 3 του Ν. 3794/2009, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού
− μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρί−
ου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρηση, 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 ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου.
Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία
1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχω−
ρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί 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 λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι−
μοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγ−
ματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για
τους σκοπούς του εργαστηρίου και
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοιχείων
κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο
μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο εισερχομένων και
εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση του διευθυντή μπο−
ρεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προ
βλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

«Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογι−
κού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατά−
ξεις» (Α΄ 156) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 24 του Ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου−
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων», όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του
N. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α΄/8−12−2014) «Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. α και γ, 80 παρ.
22α και 81 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί−
ηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
4. Το υπ’ αριθμ. πρακτικό 7/14−05−2015 θέμα 1o της Συνέ−
λευσης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιο−
μηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
5. Το υπ’ αριθμ. πρακτικό 13/27−05−2015 θέμα 2o της
Συγκλήτου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
και του προϋπολογισμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
αποφασίζει:
Εγκρίνει την ίδρυση «Εργαστηρίου Σχεδιασμού με Η/Υ
(CAD)» στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομη−
χανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας:

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

Άρθρο 1
Ίδρυση

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Μη−
χανικών Κατεργασιών και Ποιοτικού Ελέγχου». Αυτός
ο τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του
Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι
εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε−
ρικό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσω−
τερικό «Κέντρο Δοκιμών Υλικών και Κατασκευών» και
έχει ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βι−
ομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών
Εφαρμογών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας το Εργαστή−
ριο με την επωνυμία «Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ
(CAD)», που καλύπτει τις ερευνητικές και διδακτικές
ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο.
Στο εργαστήριο οργανώνονται και λειτουργούν οι
ακόλουθες μονάδες με αντικείμενο:
1) το σχεδιασμό, τη μελέτη και την κατασκευή προϊό−
ντων, κατασκευών, συστημάτων και υπηρεσιών,
2) την επιστημονική στήριξη διαφόρων δράσεων που
θα αναφέρονται στα ανωτέρω.

Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Το εργαστήριο έχει σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί−
πεδο των ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Μηχανο−
λόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. κα−
θώς και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο
1 του παρόντος.
2. Τη συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και
ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον
οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν και αλληλοσυμπλη−
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου.
3. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημο−
νικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων
και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων και ξένων
αναγνωρισμένων επιστημόνων.
4. Τη διεξαγωγή έρευνας στη βελτιστοποίηση στο
σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή προϊόντων, κατασκευ−
ών, συστημάτων και υπηρεσιών.

Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 16 Ιουνίου 2015
Ο Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
F
Αριθμ. Φ.ΔΔ.3/2.1/1700/16−6−2015
(4)
Ίδρυση εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστηρίου
Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)» στο Τμήμα Μηχανολό−
γων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.
της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του Ν. 3794/2009

Άρθρο 2
Σκοπός
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5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε−
πόμενα στο Π.δ. 159/1984 “Προϋποθέσεις παροχής υπη−
ρεσιών από τα Πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς” (Α΄ 53).
6. Την ύπαρξη και διατήρηση ιστοχώρου, στο οποίο
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα της ερευνητικής και
λοιπής δραστηριότητας των μελών του Εργαστηρίου
και άλλων συγγενών Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακε−
δονίας, των Α.Ε.Ι. της χώρας και Ιδρυμάτων Ανώτατης
Εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. καθώς
και άλλων Τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, που
κατέχουν θέσεις των οποίων το γνωστικό αντικείμενο
εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα
του εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργα−
στηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), καθώς και από μέλη
του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 4
Διοίκηση – Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Εκπαιδευ−
τικού Προσωπικού (Ε.Π.) του Τμήματος Μηχανολόγων
Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας, με τη διαδικασία που ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3794/2009 (Α΄ 156).
2. Ο Διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό−
τητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 και
άρθρο 3 του Ν. 3794/2009, μεταξύ των οποίων περιλαμ−
βάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού
− μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρί−
ου, η κατάρτιση και υποβολή στη Γενική Συνέλευση του
Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του
εργαστηρίου, η μέριμνα για την τήρηση, 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 ανα−
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό και η υπογραφή
κάθε εγγράφου.

3. Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει−
τουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή των ερ−
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους
χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων και
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστη−
ρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκ−
παίδευση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι−
μοποίησή τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
Άρθρο 6
Έσοδα και Πόροι του Εργαστηρίου
Η λειτουργία του εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:
α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαρια−
σμό τρίτων.
β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3, του Π.δ. 159/1984.
δ. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι−
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.
ε. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες
που καταλείπονται στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για
τους σκοπούς του εργαστηρίου και
στ. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό−
λουθα βιβλία και στοιχεία: βαθμολόγιο φοιτητών, βιβλίο
περιουσιακών στοιχείων, φάκελος οικονομικών στοι−
χείων κάθε έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων,
περιοδικών και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμ−
μάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, πρωτόκολλο ει−
σερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Με απόφαση
του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο
ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή
κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση – Λειτουργία

Άρθρο 8
Τίτλος – Σφραγίδα

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ−
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας
του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας και σε χώρους που παραχω−
ρούνται σ’ αυτό για την εγκατάσταση των οργάνων και
του λοιπού τεχνικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για
τη διενέργεια των εργαστηριακών ασκήσεων και των
ερευνητικών προγραμμάτων. Στον χώρο εγκατάστασης
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή
κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο πλαί−
σιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που
έχει αποφασιστεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Σχε−
διασμού με Η/Υ (CAD)». Αυτός ο τίτλος, καθώς και τα
στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται
στους χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηρι−
οποιείται το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε−
ρικό κύκλο «ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον εσω−
τερικό «Εργαστήριο Σχεδιασμού με Η/Υ (CAD)» και έχει
ως έμβλημα στα έγγραφά του το αντίστοιχο του ΤΕΙ
Δυτικής Μακεδονίας
3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα, χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ−
ση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.
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Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 16 Ιουνίου 2015

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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