
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Με-
λέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρα-
σης (ΕΜΕΚΤ)» στο Τμήμα Κινηματογράφου της 
Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσω-
τερικού κανονισμού του.

2 Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτισμού, 
«ΧΡΙΛΑΤΠΟ», (Christian Worship and Culture, 
«ChrWorCul»)» στον Τομέα Λατρείας, Χριστιανι-
κής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης στο 
Τμήμα Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κα-
θορισμός του εσωτερικού κανονισμού του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20972π.ε. (1)
  Ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Με-

λέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρα-

σης (ΕΜΕΚΤ)» στο Τμήμα Κινηματογράφου της 

Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπι-

στημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσω-

τερικού 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 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις», όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί το προεδρικό διά-
ταγμα της παρ.10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

3. Τη σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής Κα-
λών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 128/3-5-2017).

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 14/2-5-2017).

5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο Αριστοτελείο Πα-
νεπιστημίο Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 2911/
24-6-2015) και

5.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο Αρι-
στοτελείο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 2913/23-7-2015).

6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστηρί-
ου με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματο-
γράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ)» στο Τμήμα Κινηματο-
γράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμού του εσω-
τερικού κανονισμού.

7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυση 
και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο Αριστοτελείο 
Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
10/15-5-2017) για την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτ-
λο: «Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ)» στο Τμήμα Κινηματογράφου 
της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμού του εσωτερικού 
κανονισμού.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
2942/24-5-2017) για την έγκριση ίδρυσης εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματο-
γράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ)» στο Τμήμα Κινημα-
τογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμού του 
εσωτερικού κανονισμού και επικαιροποίηση της από-
φασης αυτής στη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 
2947/19-9-2017.

9. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη θα λειτουργεί αποκλειστικά με 
ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋ-
πολογισμό και τον προϋπολογισμό του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Με-
λέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης 
(ΕΜΕΚΤ)» στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και τον καθορισμό του εσωτερικού του κανονισμού.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Κα-
λών Τεχνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης, το εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Μελέτης 
Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ)» 
το οποίο εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές 
ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα «ιστορία και θεωρία 
ελληνικού κινηματογράφου» και «ιστορία και θεωρία 
ελληνικής τηλεόρασης».

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ)» έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζο-
νται 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 αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών 
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

9. Την έκδοση επιστημονικού περιοδικού.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο Μελέτης Ελληνικού Κινηματογράφου 
και Τηλεόρασης (ΕΜΕΚΤ)» στελεχώνεται από:

1. Καθηγήτριες/καθηγητές και λέκτορες του Τμήματος 
Κινηματογράφου που το γνωστικό τους αντικείμενο κα-
λύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 
του άρθρου 28 του ν. 4485/2017).

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά 
αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 28 του 
ν. 4485/2017).

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες, σύμφωνα με την Καθηγητές και ερευνητές που ανή-
κουν σε άλλα ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται 
κατά περίπτωση με το Εργαστήριο.

4. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται από τη Συ-
νέλευση του Τμήματος Κινηματογράφου του οποίου το 
γνωστικό αντικείμενο καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο 
του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής μπορεί να ανήκει στις 
βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, του αναπλη-
ρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή και εκλέγεται 
με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν.4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/4-8-2017).

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.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

α) Συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό - μεταπτυχι-
ακό) και ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου, και τις δρα-
στηριότητες του Εργαστηρίου.

β) Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
απαραίτητο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση και 
την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.

γ) Μεριμνά για την ασφάλεια του προσωπικού και των 
φοιτητών.

δ) Εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια όργανα 
του Πανεπιστημίου.

ε) Καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο και 
τριετές πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου και 
μεριμνά για την τήρηση του.

στ) Μεριμνά για τη διαχείριση των εσόδων και των 
εξόδων του Εργαστηρίου.

ζ) Υπογράφει κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο.
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η) Εισηγείται στα αρμόδια όργανα την πρόσληψη εξω-
τερικού επιστημονικού προσωπικού σε τομείς σχετικούς 
με τις διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες του Εργαστη-
ρίου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

θ) Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Εργα-
στηρίου.

ι) η υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων,

ια) η εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο θα εγκατασταθεί σε ειδική αίθουσα 
στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, όπου στεγάζεται το 
Τμήμα Κινηματογράφου (Ικονίου 1, Σταυρούπολη Θεσ-
σαλονίκης). Η υλικοτεχνική του υποδομή στηρίζεται στις 
μέχρι τώρα προμήθειες του Τμήματος, με έμφαση στις 
κατευθύνσεις Θεωρία και Ιστορία Κινηματογράφου και 
τηλεόρασης.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις κείμενες διατάξεις.

Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης και το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι 
αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία στον Κανο-
νισμό Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

2. Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία η οποία γί-
νεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτε-
ραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, οργάνων 
και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει άλλη σχετική 
απόφαση. Επίσης έχει την ευθύνη για την προστασία 
των οργάνων και των εγκαταστάσεων από βλάβες, την 
ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των φοιτητών και 
επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την απρόσκοπτη 
λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και παροχή 
υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και ιδιωτικούς 
φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
για τους σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τί-
θενται όροι που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα βιβλία και στοιχεία:

• Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

• Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Βαθμολόγια φοιτητών.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο αλληλογραφίας.
• 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 Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Με-
λέτης Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης 
(ΕΜΕΚΤ)» και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος 
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστη-
ρίου αναγράφονται στους χώρους που είναι εγκατεστη-
μένο το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια σφραγίδα με αυτή του Τμήματος και την προ-
σθήκη του τίτλου του καθώς και του λογότυπου.

3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσ-
ση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από τη δη-
μοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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Αριθμ. 5258 π.έ. (2)
    Ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστή-

ριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτισμού, 

«ΧΡΙΛΑΤΠΟ», (Christian Worship and Culture, 

"ChrWorCul")» στον Τομέα Λατρείας, Χριστιανι-

κής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης στο 

Τμήμα Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κα-

θορισμός 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 
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 απόφαση του Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής 
Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης [συνεδρίαση με 
αριθμό (5") 2016-2017/7-7-2017].

4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος 
Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 
25/21-7-2017 και 2/5-10-2017).

5. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σχετικά με:

5.1. Τον ορισμό Επιτροπής για την ίδρυση και λει-
τουργία εργαστηρίων-κλινικών στο Αριστοτελείο Πα-
νεπιστημίο Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 2911/
24-6-2015) και

5.2. Την έγκριση της εισήγησης της παραπάνω Επι-
τροπής για τη θέσπιση βασικών αρχών για την ίδρυση, 
δομή, οργάνωση και λειτουργία εργαστηρίων στο Αρι-
στοτελείο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 2913/23-7-2015).

6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του εργαστη-
ρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και 
Πολιτισμού, «ΧΡΙΛΑΤΠΟ», (Christian Worship and Culture, 
"ChrWorCul")» και καθορισμού του εσωτερικού κανονι-
σμού του, στον Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής 
και Εκκλησιαστικής Διοίκησης στο Τμήμα Θεολογίας 
στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης.

7. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής για την ίδρυ-
ση και λειτουργία εργαστηρίων-κλινικών στο Αριστο-
τελείο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με 
αριθμό 12/31-5-2018) για την ίδρυση του εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και Πο-
λιτισμού, «ΧΡΙΛΑΤΠΟ», (Christian Worship and Culture, 
"ChrWorCul")» και καθορισμού του εσωτερικού κανονι-
σμού του, στον Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής 
και Εκκλησιαστικής Διοίκησης στο Τμήμα Θεολογίας 
στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης.

8. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 
2953/25-1-2018 και 2961/2026 και 27-6-2018) για την 
ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Χριστια-
νικής Λατρείας και Πολιτισμού, «ΧΡΙΛΑΤΠΟ», (Christian 
Worship and Culture, "ChrWorCul")» στον Τομέα Λατρεί-
ας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης 
στο Τμήμα Θεολογίας στη Θεολογική Σχολή του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμού 
του εσωτερικού κανονισμού του,

9. Ότι το Εργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και Πο-
λιτισμού, «ΧΡΙΛΑΤΠΟ», (Christian Worship and Culture, 
"ChrWorCul"), λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους 
και δεν θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και τον 
τακτικό προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση του εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτισμού, «ΧΡΙΛΑΤΠΟ», 
(Christian Worship and Culture, "ChrWorCul")» στον Το-
μέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής 
Διοίκησης του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
και καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού του, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση-Ονομασία

Ιδρύεται στον Τομέα Λατρείας, Χριστιανικής Αγωγής 
και Εκκλησιαστικής Διοίκησης του Τμήματος Θεολογίας 
της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, το Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστή-
ριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτισμού, «ΧΡΙΛΑΤΠΟ», 
(Christian Worship and Culture, "ChrWorCul")».

To Εργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτισμού 
εξυπηρετεί και θεραπεύει τη θεωρητική και πρακτική 
υποστήριξη και ενίσχυση της διδασκαλίας και έρευνας 
του κειμενικού και πολιτισμικού πλούτου της χριστια-
νικής λατρείας. Η εν λόγω διδασκαλία και έρευνα είναι 
πέρα από τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου 
του αντίστοιχου τομέα (Τομέας Λατρείας, Χριστιανικής 
Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης) του Τμήματος 
Θεολογίας.

Ειδικότερα, το Εργαστήριο ερευνά και μελετά:
• Την Λειτουργική-Ερμηνευτική παράδοση (βυζαντινή 

και μεταβυζαντινή) με αναφορά στην πολιτισμική της 
σημασία και διάσταση.

• Τα πολιτισμικά πρότυπα των κειμένων του βυζαντι-
νού Ευχολογίου.

• Τις λειτουργικές Τέχνες (ύμνος, μέλος, εικόνα) ως εκ-
φραστικά σχήματα της χριστιανικής πίστης.

• Την ασματική και μοναστική παράδοση της Εκκλη-
σίας.

• Τη σχέση παραδοσιακής πνευματικότητας και λαϊκής 
λειτουργικής ευσέβειας τόσο στην Ανατολή όσο και στη 
Δύση.

• Το λειτουργικό πλαίσιο και το πολιτισμικό υπόβαθρο 
της χριστιανικής εορτής.

• Στοχεύει επίσης στην έρευνα, μελέτη και έκδοση των 
πηγών της λειτουργικής παράδοσης της Εκκλησίας (ελ-
ληνικών, λατινικών και σλαβικών).
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Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή-Σκοπός-Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτι-
σμού, «ΧΡΙΛΑΤΠΟ», (Christian Worship and Culture, 
"ChrWorCul")» έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 
επίπεδο, των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του 
Τμήματος Θεολογίας, καθώς και άλλων Τμημάτων και 
Σχολών του Αριστοτελείο Πανεπιστημίο Θεσσαλονίκης, 
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά πεδία του Ερ-
γαστηρίου, 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 αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του εργαστηρίου. 

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (τ.Α' 53).

6. Την παροχή γνωμοδοτήσεων (δικαστήρια κ.τ.λ.) σε 
θέματα που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία.

7. Τη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθεση 
δεδομένων:

- δημιουργία προϋποθέσεων για την με ηλεκτρονικό 
τρόπο διάδοση των επί μέρους πτυχών της λειτουργικής 
παράδοσης της Εκκλησίας

- δημιουργία προγραμμάτων εντοπισμού, καταγραφής 
και εύρεσης εκδεδομένων και ανεκδότων λειτουργικών 
ύμνων

- δημιουργία αρχείου λειτουργικών κειμένων
- δημιουργία αρχείου των Ακολουθιών, όπως αυτές 

τελούνται στον Ι. Ναό της Θεολογικής Σχολής στο πλαί-
σιο του Προγράμματος - Φροντιστηρίου Λειτουργικής, 
για επιστημονικούς αλλά και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

8. Την ανάληψη συμβουλευτικών ή αναπτυξιακών 
έργων και μελετών με σκοπό την ικανοποίηση των ανα-
γκών της κοινωνίας.

9. Την έκδοση επιστημονικών περιοδικών, καθώς και 
ειδικών μελετών και ερευνών για θέματα που ανταποκρί-
νονται στο ερευνητικό πεδίο του Εργαστηρίου.

10. Τη δημιουργία μεταπτυχιακού σεμιναρίου Λει-
τουργικής με την επωνυμία ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΝ και σκοπό 

τη διοργάνωση επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκ-
δηλώσεων που συνάδουν με το ερευνητικό πεδίο του 
Εργαστηρίου και ανταποκρίνονται στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος.

11. Την επιστημονική συνεργασία με τις Ορθόδοξες 
Εκκλησίες και με αναγνωρισμένους ομολογιακούς θε-
σμούς, όπως επίσης τη συνεργασία με φορείς του δημο-
σίου τομέα, ιερές μητροπόλεις, οργανισμούς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, 
καθώς και με διεθνείς οργανισμούς και οργανώσεις για 
θέματα συναφή με τα αντικείμενα του Εργαστηρίου.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται κυρί-
ως το «Εργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολι-
τισμού, «ΧΡΙΛΑΤΠΟ», (Christian Worship and Culture, 
"ChrWorCul")» είναι οι ακόλουθοι:

• Η Λειτουργική-Ερμηνευτική παράδοση (βυζαντινή 
και μεταβυζαντινή) με αναφορά στην πολιτισμική της 
σημασία και διάσταση.

• Τα πολιτισμικά πρότυπα των κειμένων του βυζαντι-
νού Ευχολογίου.

• Οι λειτουργικές Τέχνες (ύμνος, μέλος, εικόνα) ως εκ-
φάνσεις του χριστιανικού πολιτισμού.

• Η ασματική και μοναστική παράδοση της Εκκλησίας.
• Η σχέση παραδοσιακής πνευματικότητας και λαϊκής 

λειτουργικής ευσέβειας τόσο στην Ανατολή όσο και στη 
Δύση.

• Το λειτουργικό πλαίσιο και το πολιτισμικό υπόβαθρο 
της χριστιανικής εορτής.

• Η έρευνα, μελέτη και έκδοση των πηγών της λειτουρ-
γικής παράδοσης της Εκκλησίας (ελληνικών, λατινικών 
και σλαβικών).

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το Εργαστήριο Χριστιανικής Λατρείας και Πολιτι-
σμού «ΧΡΙΛΑΤΠΟ» (Christian Worship and Culture, 
«ChrWorCul») στελεχώνεται από:

1. Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Θεολογίας που το γνω-
στικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνωστικά αντι-
κείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 της παρούσης (παρ. 4 του άρθρου 28 του 
ν. 4485/2017).

2. Μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) και 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
που το γνωστικό τους αντικείμενο συμπίπτει με τα γνωστι-
κά αντικείμενα του Εργαστηρίου (παρ. 5 του άρθρου 28
του ν. 4485/2017).

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμο-
νες.

4. Καθηγητές και ερευνητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ 
ή ερευνητικά κέντρα και συνεργάζονται κατά περίπτωση 
με το Εργαστήριο.

5. Μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υπο-
ψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές που 
συμμετέχουν στην εκτέλεση έργων και προσφορά υπη-
ρεσιών του Εργαστηρίου.
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Άρθρο 5
Διοίκηση-Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου εκλέγεται με τριετή 
θητεία από τη Γενική Συνέλευση του Τομέα Λατρείας, 
Χριστιανικής Αγωγής και Εκκλησιαστικής Διοίκησης 
του Τμήματος Θεολογίας. Το γνωστικό αντικείμενο του 
Διευθυντή πρέπει να είναι αντίστοιχο με το γνωστικό 
αντικείμενο του Εργαστηρίου. Ο Διευθυντής μπορεί να 
ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγη-
τή και εκλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017). Είναι δυνατή η 
εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισ-
σότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν 
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου ορ-
γάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου Α.Ε.Ι. Δεν μπορεί να 
είναι υποψήφιοι και να εκλεγούν εκείνοι που αποχωρούν 
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά 
τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.

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.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

- ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου,

- η υποβολή στη Γενική Συνέλευση του Σχολής του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

- 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 Εργα-
στηρίου,

- η εισήγηση στη Γενική 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 διεκ-
περαίωση ερευνητικών προγραμμάτων

- η υποβολή στη Γενική Συνέλευση της Σχολής του 
ετήσιου και τριετή απολογισμού των δραστηριοτήτων 
του εργαστηρίου,

- η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το 
Εργαστήριο και

- η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση-Υλικοτεχνική Υποδομή

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται στην αίθουσα Δ' του Γ' 
ορόφου της Θεολογικής Σχολής. Επίσης, το Εργαστήριο 
αξιοποιεί και άλλους χώρους του Τμήματος και της Θεο-
λογικής Σχολής, όπως η νησίδα Η/Υ, ο Ιερός Ναός και οι 
χώροι της βιβλιοθήκης. Τμήμα του Εργαστηρίου μπορεί 
να εγκαθίσταται και σε χώρους εκτός των εγκαταστάσε-
ων του Τμήματος ή της Σχολής.

2. Το Εργαστήριο θα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα υλι-
κοτεχνική υποδομή του Τμήματος Θεολογίας. Θα έχει 
και τη δυνατότητα απόκτησης νέας υποδομής για τις 
ανάγκες του Εργαστηρίου.

3. Στον χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με 
τον τίτλο του Εργαστηρίου και το όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1) Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

2) Ο Διευθυντής συντονίζει κάθε εργασία, η οποία 
γίνεται στο εργαστήριο στο πλαίσιο ερευνητικού προ-
γράμματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί, και 
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργά-
νων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
απόφαση.

3) Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή. Κινητά όργα-
να και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους 
στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

4) Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος, ορίζονται τα κριτήρια πρόσληψης εξωτε-
ρικού επιστημονικού προσωπικού, σε τομείς σχετικούς 
με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του 
Εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 8
Πόροι

Η λειτουργία του Εργαστηρίου θα γίνεται από ιδίους 
πόρους, οι οποίοι θα προέρχονται από:

1. Υλοποίηση ερευνητικών - αναπτυξιακών προγραμ-
μάτων, 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 το άρθρο 3, παρ. 3,
του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27-4-1984): «Προϋπο-
θέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς».

4. Ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτήσεις 
από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά Πρό-
σωπα.

5. Κληρονομιές, δωρεές, χορηγίες και κληροδοσίες στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τους σκο-
πούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι που 
αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
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Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-
λουθα 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 Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 10
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Χρι-
στιανικής Λατρείας και Πολιτισμού» με διακριτικό τίτλο 
ακρωνύμιο «ΧΡΙΛΑΤΠΟ» και αναγράφεται σε κάθε έντυ-
πο του, μαζί με το λογότυπο της Σχολής και του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 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 Christian Worship and Culture, «ChrWorCul»» 
χρησιμοποιείται από το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση 
αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 9 Οκτωβρίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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*02048062910180008*

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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