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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 1433 (1)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Πλη-

ροφορικής» στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχο-

λής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιω-

αννίνων .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 

(Α΄114).
2. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Ιωαννίνοις» (Α΄267).
3. Το π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

ση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137).

4. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο 
Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων κατ΄ άρθρα 7 και 8 του ν. 4485/2017.

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην υπ’ αρ. 680/17.06.2020 
συνεδρία της.

7. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την 
παρούσα Πρυτανική Πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά 
με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋ-
πολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 1090/ 
20.07.2020 συνεδρία της, αποφασίζει:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Πλη-
ροφορικής» στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την 
έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία

Ιδρύεται στον Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
και Μηχανικής Έρευνας (Δ’ Τομέα) του Τμήματος Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 
Πληροφορικής». Το Εργαστήριο εξυπηρετεί τις ανάγκες 
εξειδίκευσης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχι-
ακού επιπέδου, διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας στους τομείς ενδιαφέροντος του, στο γνωστικό 
αντικείμενο της σχεδίασης και ανάλυσης αλγορίθμων, 
της εφαρμογής και πειραματικής μελέτης αλγορίθμων, 
της αλγοριθμοποίησης μαθηματικών προβλημάτων και 
ανάλυσης δεδομένων, των ευφυών αλγορίθμων, της πα-
ραλληλοποίησης αλγορίθμων, υπηρεσιών λογισμικού, 
σχεδίασης και υλοποίησης πρωτοκόλλων, πληροφορι-
ακών συστημάτων παράλληλων και κατανεμημένων 
συστημάτων-μικροσυστημάτων και εφαρμογών αυτών. 
Για την κάλυψη των παραπάνω ερευνητικών πεδίων, 
δραστηριοποιούνται κάτω από τη σκέπη του Εργαστη-
ρίου η Ερευνητική Ομάδα Τεχνολογίας Αλγορίθμων και 
η Ερευνητική Ομάδα Κατανεμημένων Υπολογιστικών 
Συστημάτων και Εφαρμογών.

Συγκεκριμένα, αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι:
1. Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μα-

θημάτων ειδίκευσης στο γνωστικό του αντικείμενο και 
υποστήριξη αυτών.

2. Το Εργαστήριο θα αποτελεί κόμβο συνεργασίας με 
επιστήμονες και ερευνητές στις ερευνητικές περιοχές 
της θεωρητικής και εφαρμοσμένης πληροφορικής ανά 
την Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

3. Το προσωπικό του Εργαστηρίου δραστηριοποιεί-
ται σε μία σειρά δράσεων εξωστρέφειας με ερευνητικές 
προτάσεις με έμφαση σε επιστημονικές και ερευνητικές 
καινοτομίες στις περιοχές της ανάπτυξης, σχεδίασης και 
πειραματικής μελέτης αλγορίθμων, της ανάλυσης και 
επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων καθώς και εξόρυξης 
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γνώσης από αυτά, της αρχιτεκτονικής κατανεμημένων 
συστημάτων, της σχεδίασης και υλοποίησης Διαδικτυα-
κών πρωτοκόλλων και εφαρμογών κατανεμημένων συ-
στημάτων και υπηρεσιών, της σχεδίασης και υλοποίησης 
λογισμικού και πρωτοκόλλων κατανεμημένων μικροσυ-
στημάτων ανταλλαγής δεδομένων και υπολογισμών, της 
σχεδίασης και υλοποίησης εφαρμογών του Διαδικτύου 
των πραγμάτων (Internet of Things) και εφαρμογών-υπη-
ρεσιών νέφους, της σχεδίασης και υλοποίησης λογισμι-
κού για συστήματα αυτομάτου ελέγχου, απομακρυσμέ-
νης εποπτείας και μετρήσεων, κ.ά.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του Εργαστηρίου διέπεται από τον 
παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό, όπως αναλύεται στα 
παρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Αποστολή - Σκοπός

Η αποστολή του Εργαστηρίου συνοψίζεται στη δι-
εξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους 
τομείς ενδιαφέροντος του, στην ανάπτυξη εφαρμογών 
βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, στην ανάπτυξη νέων 
ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και προγραμμάτων 
διδασκαλίας και έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές 
σχετικών με τη φύση του Εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα 
πλαίσια συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητι-
κά ιδρύματα καθώς και με αντίστοιχους εξειδικευμένους 
φορείς, στην επέκταση των συνεργασιών του τόσο σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στη 
στήριξη της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς 
έρευνας και εφαρμογών (προπτυχιακές και μεταπτυ-
χιακές σπουδές, εσωτερικά σεμινάρια, ημερίδες κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, οι στόχοι του αφορούν:
1. Στην υποστήριξη της προπτυχιακής και μεταπτυχι-

ακής εκπαίδευσης του Τμήματος Μαθηματικών καθώς 
και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου στα αντικείμενα 
έρευνας του Εργαστηρίου, ύστερα από σύμφωνη γνώμη 
της συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος.

2. Στη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα 
διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενά του.

3. Στην ανάπτυξη νέων ερευνητικών προγραμμάτων 
καθώς και προγραμμάτων διδασκαλίας και έρευνας 
για μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικών με τη φύση του 
Εργαστηρίου, ιδιαιτέρως στα πλαίσια συνεργασιών με 
άλλα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα καθώς και 
με αντίστοιχους εξειδικευμένους φορείς.

4. Στην κάθε μορφής συνεργασία με άλλα Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της Ελλά-
δας ή του Εξωτερικού, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι 
τους συμπίπτουν, συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώ-
νονται, μέσα σε πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής 
εργασίας.

5. Στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για 
συμμετοχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών 
σε ερευνητικά προγράμματα του Εργαστηρίου και των 
συνεργαζόμενων με αυτό φορέων, με σκοπό την θεω-
ρητική και πρακτική εξειδίκευσή τους.

6. Στη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

7. Στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών 
ή και αναπτυξιακών προγραμμάτων, επιμορφωτικών 
σεμιναρίων και προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαί-
δευσης και κατάρτισης που σχετίζονται με τα γνωστικά 
αντικείμενά του.

8. Στην παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες σύμφωνα με την 
εκάστοτε νομοθεσία.

9. Στη συνεργασία και υποστήριξη εκτελουμένων 
έργων από δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημο-
νικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με γνώμονα τη 
συμβολή του Εργαστηρίου στη μελέτη και διερεύνηση 
θεμάτων τους.

10. Στη διεκδίκηση και ανάληψη ερευνητικών έργων 
χρηματοδοτούμενων από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλ-
λους πόρους, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

Άρθρο 4
Προσωπικό

1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από τους Καθηγητές 
του Τομέα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Μηχανι-
κής Έρευνας, Καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών ή 
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που το 
γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστι-
κά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που το γνωστικό 
τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά αντικεί-
μενα του Εργαστηρίου, από μέλη του λοιπού επιστημονι-
κού προσωπικού και από το διοικητικό προσωπικό, που 
τοποθετούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από 
μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψήφιους 
διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτητές, που 
συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες, 
στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και στην προσφορά 
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.

2. Στο Εργαστήριο μπορούν να συνεργάζονται/απα-
σχολούνται σε δράσεις που εξυπηρετούν την αποστολή 
και τους στόχους του Εργαστηρίου: Πανεπιστημιακοί 
υπότροφοι του άρθρου 95 του ν. 4310/2014, εντεταλμέ-
νοι διδασκαλίας του άρθρου 16 του ν. 4009/2011, Επι-
στημονικοί Συνεργάτες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
μέλη Δ.Ε.Π από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού, 
Εξωτερικοί Συνεργάτες, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέ-
ντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού και Επιστήμονες 
από Ιδρύματα της Ελλάδας και του Εξωτερικού, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί-
στοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην 
ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. 
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυνατή 
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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 μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου, 
του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από το αρχαιό-
τερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα 
και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του 
Επίκουρου Καθηγητή.

2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του 
υπηρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής 
της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργα-
στήριο, προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευ-
θυντή. Η διαδικασία κοινοποίησης, υποβολής υποψη-
φιοτήτων, εκλογής ρυθμίζεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

- Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή περιλαμ-
βάνονται και οι εξής:

- Ο συντονισμός του έργου του Εργαστηρίου.
- Η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως στη Συνέλευση 

του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας 
του Εργαστηρίου και η μέριμνα για την εφαρμογή του.

- Η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου, η στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό.

- Η οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων 
και εξόδων του Εργαστηρίου.

- Η υποβολή του ετήσιου και τριετούς απολογισμού 
των δραστηριοτήτων του.

- Η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό.

- Η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά 
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
Εργαστηρίου.

- Η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου και η εποπτεία του προσωπικού 
που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο.

3. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργα-
στήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου, που έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορί-
ζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του Εργαστηρίου, την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων, 
οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχε-
τική απόφαση.

4. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

5. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των 
μηχανημάτων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο 
προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που 
έχουν ειδική επί των οργάνων και μηχανημάτων αυτών 

εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα, μηχανήματα και σκεύη, τα οποία 
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφο-
νται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους 
που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση και 
λειτουργία των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλι-
σμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργα-
στηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών έργων. Στο 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού 
είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία.

2. Με εισήγηση του Διευθυντή προς στα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος, είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημό-
νων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητι-
κές δραστηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία.

3. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα εργαστήρια.

Άρθρο 7
Πόροι

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

- Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

- Τη διάθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων καθώς και 
επιστημονικών εφαρμογών - συστημάτων.

- Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

- Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διε-
θνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

- Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου και

- Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Τα έσοδα του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται για τη 

βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του, τις 
αμοιβές, την εκπαίδευση και τις μετακινήσεις του προ-
σωπικού του, την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις του 
Εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη του Εργαστηρίου και την προώ-
θηση των αναπτυξιακών του στόχων, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή 
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Μετά από απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται 
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κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο για το Ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Λογότυπο

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο Πλη-
ροφορικής» με ακρωνύμιο Ε.Π. Ο διεθνής τίτλος του 
Εργαστηρίου είναι «Laboratory of Informatics» και το 
διεθνές ακρωνύμιο του Info Lab και αναγράφεται σε κάθε 
έντυπο του, μαζί με το λογότυπό του.

2. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του 
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

3. Το λογότυπο του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

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

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 22 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
    Ι 

 Αριθμ. 1431 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Ανά-

λυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Επιχειρησια-

κών Λειτουργιών» στο τμήμα Μαθηματικών της 

Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων .

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 

(Α’ 114).
2. Το π.δ. 746/1970 «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστημίου εν 

Ιωαννίνοις» (Α΄276).
3. Το π.δ. 105/2013, «Μετονομασία Τμήματος και ίδρυ-

ση - συγκρότηση κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχο-
λών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137).

4. Τον ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

5. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, κατ΄ άρθρα 7 και 8 του ν. 4485/2017.

6. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήμα-
τος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην υπ’ αρ. 680/17.06.2020 
συνεδρία της.

7. Το γεγονός ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την 
παρούσα Πρυτανική πράξη θα λειτουργεί αποκλειστικά 
με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό προϋ-
πολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύματος.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου στη συνεδρία της 
υπ’ αρ. 1090/20.07.2020, αποφασίζει:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών» στο Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής θε-
τικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και την 
έγκριση του εσωτερικού του κανονισμού, ως εξής:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία

Ιδρύεται στον Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και 
Επιχειρησιακής Έρευνας (Γ’ Τομέα) του Τμήματος Μα-
θηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο 
Ανάλυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών» (Τίτλος στα Αγγλικά «Data Analysis and 
Operations Management - D.AN.O.MA»). To Εργαστήριο 
εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνω-
στικά αντικείμενα των Πιθανοτήτων, της Στατιστικής και 
της Επιχειρησιακής Έρευνας και των εφαρμογών τους.

Συγκεκριμένα, αντικείμενα του Εργαστηρίου είναι:
- Η ανάπτυξη και η εφαρμογή μεθόδων και τεχνικών 

συλλογής, επεξεργασίας, μοντελοποίησης, ανάλυσης 
δεδομένων, εξαγωγής χρήσιμης πληροφορίας.

- Η διεξαγωγή έρευνας στον τομέα της διαχείρισης, ανά-
λυσης και εξαγωγής πληροφορίας δεδομένων μεγάλης 
κλίμακας με χρήση κατάλληλων μεθόδων και τεχνικών.

- Η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών αναπαράστασης 
για την κατανόηση σύνθετων και πολύπλοκων συστημά-
των και η εφαρμογή τους στη λήψη αποφάσεων.

- Η ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων και μεθόδων 
βελτιστοποίησης, και η χρήση προχωρημένων θεωρητι-
κών και υπολογιστικών μεθόδων στον σχεδιασμό, στον 
προγραμματισμό, στον έλεγχο, στην οργάνωση και στον 
ανασχεδιασμό δραστηριοτήτων σε τομείς της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας, όπως η παραγωγή αγαθών και 
υπηρεσιών, η διαχείριση πόρων, η υγεία, ο τουρισμός, η 
διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας κ.λπ.

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

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Να υποστηρίξει τη διεξαγωγή του προπτυχιακού 

και μεταπτυχιακού διδακτικού έργου του Τμήματος 
Μαθηματικών και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων σε θέματα που εμπίπτουν στο γνωστικό 
αντικείμενο του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και 
Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα από τη σύμφωνη 
γνώμη της Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος.

2. Τη συνεργασία με φορείς έρευνας και ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι επιστη-
μονικοί στόχοι των οποίων είναι συναφείς με εκείνους 
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του αντικειμένου του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής 
και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, και των μελών του.

3. Την αξιοποίηση, προβολή και διάχυση των ερευ-
νητικών αποτελεσμάτων των μελών του Εργαστηρίου.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, συνεδρίων, συμποσίων, καλοκαιρινών σχολείων 
και άλλων επιστημονικών δράσεων και την πρόσκληση 
αναγνωρισμένων επιστημόνων.

5. Τη συνεργασία με Δημοσίους και Ιδιωτικούς Φορείς, 
Οργανισμούς, Ινστιτούτα, φυσικά πρόσωπα κ.λ.π. της ημε-
δαπής και της αλλοδαπής για τη μελέτη και επίλυση προ-
βλημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος τα οποία εντάσσο-
νται στα αντικείμενα του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής 
και Επιχειρησιακής Έρευνας του Τμήματος Μαθηματικών 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Εργαστηρίου κα-
θώς και για την υλοποίηση προγραμμάτων, επιστημονι-
κών και εκπαιδευτικών δράσεων με τους φορείς αυτούς.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες κατά τα προβλε-
πόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

7. Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικών ή και 
αναπτυξιακών προγραμμάτων, επιμορφωτικών σεμινα-
ρίων και προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και κατάρτισης που σχετίζονται με τα γνωστικά αντικεί-
μενά του.

Άρθρο 4
Προσωπικό

1. Το Εργαστήριο στελεχώνεται από τους Καθηγητές 
του Τομέα Πιθανοτήτων, Στατιστικής και Επιχειρησια-
κής Έρευνας, Καθηγητές του Τμήματος Μαθηματικών ή 
άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που το 
γνωστικό τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστι-
κά αντικείμενα του Εργαστηρίου, από μέλη του Ειδικού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που το γνωστικό 
τους αντικείμενο είναι συναφές με τα γνωστικά αντικεί-
μενα του Εργαστηρίου, από μέλη του λοιπού επιστημο-
νικού προσωπικού και από το διοικητικό προσωπικό 
που τοποθετούνται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, 
από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, υποψή-
φιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτη-
τές που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστη-
ριότητες, στην υλοποίηση ερευνητικών έργων και στην 
προσφορά υπηρεσιών από το Εργαστήριο.

2. Στο Εργαστήριο μπορούν να συνεργάζονται/απα-
σχολούνται σε δράσεις που εξυπηρετούν την αποστολή 
και τους στόχους του Εργαστηρίου: Πανεπιστημιακοί 
υπότροφοι, εντεταλμένοι διδασκαλίας, Επιστημονικοί 
Συνεργάτες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλη Δ.Ε.Π 
από Α.Ε.Ι. της Ελλάδας και του εξωτερικού, Εξωτερικοί 
Συνεργάτες, Ερευνητές από Ερευνητικά Κέντρα της Ελ-
λάδας και του Εξωτερικού και Επιστήμονες από Ιδρύ-
ματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος Δ.Ε.Π., αντί-
στοιχου γνωστικού αντικειμένου, ο οποίος ανήκει στην 

ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει το Εργαστήριο. 
Η θητεία του Διευθυντή είναι τριών (3) ετών. Είναι δυ-
νατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για 
περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυ-
ντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσω-
που οργάνου 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 μέλη Δ.Ε.Π. αντίστοιχου γνωστικού 
αντικειμένου, του ίδιου Εργαστηρίου και ειδικότερα από 
το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. ξεκινώντας από την πρώτη 
βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες μέχρι και τη βαθ-
μίδα του Επίκουρου Καθηγητή.

2. Τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπη-
ρετούντος Διευθυντή, με απόφαση του επικεφαλής της 
ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει το Εργαστήριο, 
προκηρύσσεται υποχρεωτικά η θέση του Διευθυντή. Η 
διαδικασία κοινοποίησης, υποβολής υποψηφιοτήτων, 
εκλογής ρυθμίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Διευθυντή περιλαμ-
βάνονται και οι εξής:

- Ο συντονισμός του έργου του Εργαστηρίου.
- Η κατάρτιση και υποβολή αρμοδίως στη συνέλευση 

της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία ανήκει του ετή-
σιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η 
μέριμνα για την εφαρμογή του.

- Η μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου, η στελέχωση του με το αναγκαίο προσωπικό.

- Η οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως εσόδων 
και εξόδων του Εργαστηρίου.

- Η υποβολή του ετήσιου και τριετούς απολογισμού 
των δραστηριοτήτων του.

- Η εισήγηση στη συνέλευση της ακαδημαϊκής μονά-
δας στην οποία ανήκει για τον ορισμό των υπευθύνων 
για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό.

- Η υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου και γενικά 
η ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του 
Εργαστηρίου.

- Η εκπροσώπηση του Εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Πανεπιστημίου και η εποπτεία του προσωπικού 
που έχει τοποθετηθεί στο Εργαστήριο.

4. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ενημερώνεται πριν 
από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργα-
στήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου 
έργου, που έχει αποφασισθεί από το Τμήμα και καθορί-
ζει, μέσα στα πλαίσια αποστολής του Εργαστηρίου, την 
προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων, 
οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχε-
τική απόφαση.

5. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου από βλάβες.

6. Η χρησιμοποίηση των ειδικών οργάνων και των 
μηχανημάτων του Εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο 
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προσωπικό του Εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που 
έχουν ειδική επί των οργάνων και μηχανημάτων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το Διευθυντή αυ-
τού. Κινητά όργανα, μηχανήματα και σκεύη, τα οποία 
παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφο-
νται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που 
είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό του Πανεπιστημίου και σε χώρους 
που παραχωρούνται σε αυτό για την εγκατάσταση και 
λειτουργία των οργάνων και του λοιπού τεχνικού εξοπλι-
σμού που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργα-
στηριακών ασκήσεων και των ερευνητικών έργων. Στο 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού 
είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία.

2. Με εισήγηση του Διευθυντή προς τα αρμόδια όργα-
να της ακαδημαϊκής μονάδας που ανήκει είναι δυνατή 
η πρόσληψη επιστημόνων ή και λοιπού προσωπικού σε 
τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δρα-
στηριότητες του Εργαστηρίου σύμφωνα με την ισχύου-
σα νομοθεσία.

3. Ο Διευθυντής μεριμνά για την εφαρμογή των κανό-
νων που προβλέπουν ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός 
Κανονισμός του Ιδρύματος για τα Εργαστήρια.

4. Ύστερα από αίτημα του Διευθυντή στη συνέλευ-
σης του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων και με τη σύμφωνη γνώμη της μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για τις δραστηριότητες του Εργαστη-
ρίου οι υλικοτεχνικές υποδομές και οι εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Μαθηματικών.

Άρθρο 7
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου, προέρχονται από:
- Την υλοποίηση ερευνητικών έργων που πραγματο-

ποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων.
- Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών 

προϊόντων.
- Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.
- Τις ειδικές προσφορές, δωρεές και χρηματοδοτήσεις 

από εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιω-
τικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, κ.λπ.

- Τις κληρονομιές, τις δωρεές και κληροδοσίες που 
περιέρχονται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους 
σκοπούς του οικείου Εργαστηρίου.

- Από Συνέδρια, Ημερίδες, Διαλέξεις και άλλες εκπαι-
δευτικές ή ερευνητικές ή δραστηριότητες κατάρτισης 
στις οποίες συμμετέχει ή συνδιοργανώνει ή διοργανώνει 
το Εργαστήριο και οι οποίες προβλέπουν αποζημίωση 
για τις δράσεις του Εργαστηρίου.

- Έσοδα από πληθοποριστική χρηματοδότηση (crowd-
funding) επιστημονικής έρευνας καθώς και εν γίνει επι-
στημονικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

- Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Τα έσοδα του Εργαστηρίου χρησιμοποιούνται για τη 

βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού του, τις 
αμοιβές, την εκπαίδευση και τις μετακινήσεις του προ-
σωπικού του, την προβολή και τις δημόσιες σχέσεις του 
Εργαστηρίου καθώς και κάθε άλλης δαπάνης που συμ-
βάλλει στην ανάπτυξη του Εργαστηρίου και την προώ-
θηση των αναπτυξιακών του στόχων, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Τηρούμενα Βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή 
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται ακόμα 
και κάθε άλλο βιβλίο που κρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Λογότυπο

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: Εργαστήριο Ανά-
λυσης Δεδομένων και Διαχείρισης Επιχειρησιακών 
Λειτουργιών» (Τίτλος στα Αγγλικά «Data Analysis and 
Operations Management Laboratory») και αναγράφεται 
σε κάθε έντυπό του, μαζί με το λογότυπό του.

2. Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυ-
ντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του 
Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

3. Το έμβλημα του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

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

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ιωάννινα, 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   
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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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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