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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 12690/374190 (1)
   Ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστι-

τούτο εργασιών του προγράμματος των επισκο-

πήσεων (surveys) κατά ορισμένων επιβλαβών ορ-

γανισμών για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2023 

έως και 31 Δεκεμβρίου 2023.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν.  4160/1929 «Περί κυρώσεως του από 11 

Μαΐου 1929 Ν.Δ. “περί συστάσεως Μπενάκειου Φυτο-
παθολογικού Ινστιτούτου”» (Α’ 198) και του άρθρου 45 
του ν. 2147/1952 «Περί προλήψεως και καταστολής των 
ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως 
της φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» (Α’ 155).

β) Της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 3147/2003 «Ρύθμι-
ση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκα-
τασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 135), η οποία προστέθηκε με την 
παρ. 19 του άρθρου 19 του ν. 3208/2003 (Α’ 303).

γ) Των άρθρων 20, 66, 67, 68 και της παρ. 3 του άρθρου 
77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

δ) Του άρθρου 11 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβά-
σεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147, διόρ-
θωση σφαλμάτων Α’ 200).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005, Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019.

στ) Της περ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4691/
2020 «Ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού τομέα και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 108).

2. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/690 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 2021 
για τη θέσπιση προγράμματος για την εσωτερική αγορά, 
την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων των μικρομεσαίων, τον τομέα των φυτών, 
των ζώων, των τροφίμων και των ζωοτροφών, και τις 
ευρωπαϊκές στατιστικές (Πρόγραμμα για την ενιαία αγο-
ρά) και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 
99/2013, (ΕΕ) αριθ. 1287/2013, (ΕΕ) αριθ. 254/2014 και 
(ΕΕ) αριθ. 652/2014 (L 153).

3. Την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής C (2021) 
3046/06.05.2021.

4. Το σημείο 6 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (L 317), όπως έχει τροποποιηθεί με το άρ-
θρο 165 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 95).

5. Το π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α’ 145).

6. Το π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 138).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονο-
μικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

9. Το π.δ. 8/2022 «Διορισμός Υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α’ 19).

10. Την περ.  α’ του άρθρου 3, τις περ.  α’ και ε’ της 
παρ. 1 του άρθρου 4 και το άρθρο 8 του π.δ. 37/2021 
«Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των κανονισμών 
(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου (ΕΕ L 095, 7.4.2017, σ. 1 και διορθωτικό ΕΕ 
L 137, 24.5.2017, σ. 40), για τους επίσημους ελέγχους και 
τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που διενεργούνται 
με σκοπό την εξασφάλιση εφαρμογής των κανόνων για 
την υγεία των φυτών και (ΕΕ) 2016/2031 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 317, 23.11.2016, 
σ. 4 και διορθωτικό ΕΕ L 317, 1.10.2020, σ. 39), σχετικά με 
προστατευτικά μέτρα κατά των επιβλαβών για τα φυτά 
οργανισμών» (Α’ 94).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. Ι/3ης Συνεδριάσεως/28.3.2022 απόφα-
ση της Διοικητικής Επιτροπής του Μπενάκειου Φυτο-
παθολογικού Ινστιτούτου «Τροποποίηση Οργανισμού 
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Ν.Π.Δ.Δ.» 
(Β’ 4497).

13. Την από 14-10-2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 26 του 
ν. 3147/2003 (Α’ 135).

14. Το υπό στοιχεία ΕΠ675/17.06.2022 έγγραφο του 
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.

15. Το γεγονός ότι το συνολικό κόστος που απαιτείται 
για την ανάθεση στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστι-
τούτο της υλοποίησης εργασιών επισκοπήσεων, τόσο για 
την εξέταση των επιβλαβών οργανισμών που περιλαμ-
βάνονται στην αίτηση συγχρηματοδότησης (υποέργο 
Ι), όσο και για την εξέταση επιπλέον παθογόνων οργα-
νισμών (εθνικό υποέργο ΙΙ) σύμφωνα με το υποβληθέν 
πρόγραμμα δειγματοληψίας και ανάλυσης κόστους ανά 
επιβλαβή οργανισμό καραντίνας για το πρόγραμμα επι-
σκοπήσεων για το έτος 2023, για το έργο των εργαστη-
ριακών αναλύσεων, της σύνταξης της μεθοδολογίας και 
των σχετικών εκθέσεων για το διάστημα 01.01.2023 έως 
και 31.12.2023 ανέρχεται συνολικά σε 964.154,53€ και 
αναλύεται στο συγχρηματοδοτούμενο Υποέργο Ι κό-
στους 652.144,53€ και στο εθνικό Υποέργο ΙΙ κόστους 
312.010,00€.

16. Την υπ’ αρ. 1163/168847/7.9.2022 απόφαση του 
Υπηρεσιακού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ανάληψη υποχρέω-
σης συνολικού ποσού 964.200,00€ για το έτος 2023 σε 
βάρος των πιστώσεων του αναλυτικού λογαριασμού 
2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες» του ειδικού 
φορέα 1029-203-0000000 του προϋπολογισμού εξόδων 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(ΑΔΑ: ΩΝΣΖ4653ΠΓ-Τ3Λ).

17. Την υπ’ αρ. 1324/295160/05-10-2022 εισήγηση 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επί του 
προτεινόμενου σχεδίου κοινής υπουργικής απόφασης, 
σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143).

18. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης προκαλείται δαπάνη συνολικού ύψους 
964.154,53€ σε βάρος της πίστωσης του αναλυτικού λο-
γαριασμού 2420989001 «Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες» 

του ειδικού φορέα 1029-203-0000000 του προϋπολογι-
σμού εξόδων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων οικονομικού έτους 2023 για την αμοιβή του 
Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου για την υλο-
ποίηση των ανατιθέμενων εργασιών επισκοπήσεων για 
επιβλαβείς οργανισμούς, η οποία είναι εντός των ορίων 
του ΜΠΔΣ όπως ισχύει, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση ανατίθεται στο Μπενάκειο 
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (ΜΦΙ), νομικό πρόσωπο δη-
μοσίου δικαίου, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ),
η εφαρμογή των εργασιών της παρ. 2 που αποτελούν 
μέρος του προγράμματος των επισκοπήσεων (surveys) 
κατά ορισμένων επιβλαβών οργανισμών για την περίοδο 
από 1 Ιανουαρίου 2023 έως και 31 Δεκεμβρίου 2023, στο 
εξής έργο, και εγκρίνεται η οικονομική αποζημίωση για 
την εφαρμογή τους.

2. Αντικείμενο του έργου που ανατίθεται στο ΜΦΙ είναι:
α) H σύνταξη μεθοδολογιών επισκοπήσεων για επι-

βλαβείς οργανισμούς καραντίνας για χρήση από τους 
ορισμένους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές, καθώς και η 
σύνταξη κατευθυντήριων οδηγιών διενέργειας μακρο-
σκοπικών ελέγχων για χρήση από τους υπόχρεους και 
η υποβολή τους στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής 
Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ.

β) Ο καθορισμός της διαδικασίας συλλογής και κατα-
γραφής δεδομένων επί της διενέργειας μακροσκοπικών 
ελέγχων, επί της λήψης και επί της αποστολής προς ερ-
γαστηριακό έλεγχο κατάλληλων επίσημων δειγμάτων, σε 
κατάλληλες χρονικές περιόδους, από τους ορισμένους 
φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές και ο συντονισμός υλοποί-
ησής τους στο πλαίσιο διενέργειας των επισκοπήσεων.

γ) Η διενέργεια των εργαστηριακών αναλύσεων των 
επίσημων δειγμάτων που λαμβάνουν οι φυτοϋγειονομι-
κοί ελεγκτές σε όλη την επικράτεια της χώρας.

δ) H υποβολή των αποτελεσμάτων των μακροσκοπι-
κών ελέγχων και των επίσημων εργαστηριακών αναλύ-
σεων στη Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής 
του ΥΠΑΑΤ.

Άρθρο 2
Σύμβαση - Πεδίο εφαρμογής

1. Oι όροι εκτέλεσης του έργου του άρθρου 1 καθο-
ρίζονται με σύμβαση, η οποία συνάπτεται μεταξύ του 
ΥΠΑΑΤ και του ΜΦΙ και υπογράφεται από τους νόμιμους 
εκπροσώπους τους.

2. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο υποχρεώσεων της 
χώρας για τη διενέργεια επισκοπήσεων σε φυτά, φυτικά 
προϊόντα και άλλα αντικείμενα από 1 Ιανουαρίου 2023 
έως και 31 Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 22, 23, 24, 32 και 34 του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/2031 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου (L 317), καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 2 και 
της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/625 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (L 95).
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Άρθρο 3
Δαπάνη

1. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ύψους 964.154,53€ 
για την αποζημίωση του ΜΦΙ για την εκτέλεση των ανα-
τιθέμενων εργασιών του άρθρου 1, περιλαμβάνει δύο 
υποέργα που αναλύονται ως ακολούθως:

α) Υποέργο Ι: Επισκοπήσεις για επιβλαβείς οργανι-
σμούς καραντίνας με δυνατότητα συγχρηματοδότησης 

που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη αίτηση της χώρας 
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, δαπάνη ύψους 652.154,53€.

β) Υποέργο ΙΙ: Επισκοπήσεις για επιβλαβείς οργανι-
σμούς που δεν περιλαμβάνονται στην αίτηση συγχρη-
ματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση της περ. α’, 
δαπάνη ύψους 312.010,00€.

2. Η ανάλυση του προϋπολογισμού των υποέργων της 
παρ. 1 κατά κατηγορία δαπάνης, περιγράφεται στους 
παρακάτω πίνακες:

ΥΠΟΕΡΓΟ Ι
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

(Κανονισμός (ΕΕ) 690/2021 παράρτημα Ι παράγραφος 2.2.2)
Επιλέξιμες 

Κατηγορίες 
Δαπανών για 

συγχρηματοδότηση 
από Ε.Ε. (άρθρου 3)

ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

(ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) σε € ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ

Εργαστηριακές 
αναλύσεις 

(Προσωπικό και 
αναλώσιμα - λοιπές 

συνεργασίες)

α) Δαπάνη αμοιβής 
προσωπικού 279.662,00 0,00 279.662,00

β) Αναλώσιμα 
εργαστηριακών 

αναλύσεων/
εξετάσεων δειγμάτων

262.969,90 63.112,78 326.082,67

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 542.631,90 63.112,78 605.744,67
Σχεδιασμός 

παγιδοθέτησης και 
προμήθεια παγίδων

γ) Κόστος παγίδων - 
ελκυστικών 37.419,24 8.980,62 46.399,86

ΣΥΝΟΛΟ 580.051,12 72.093,40 652.144,53

ΥΠΟΕΡΓΟ ΙΙ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΥΠΟΕΡΓΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2023

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ (€) ΣΥΝΟΛΟ

α) Δαπάνη αμοιβής προσωπικού 155.000,00 0,00 155.000,00

β) Κόστος συντήρησης και επέκτασης 
ηλεκτρονικών εφαρμογών καταγραφής 

και χαρτογράφησης ελέγχων
17.741,93 4.258,07 22.000,00

γ) Αναλώσιμα εργαστηριακών 
αναλύσεων/εξετάσεων δειγμάτων 55.653,23 13.356,77 69.010,00

δ) Κόστος διεξαγωγής συναντήσεων 
για την ενημέρωση των 

φυτοϋγειονομικών ελεγκτών
1.612,90 387,10 2.000,00

ε) Μετακινήσεις εκτός έδρας 19.000,00 0,00 19.000,00

στ) Κάλυψη γενικών και εκτάκτων 
εξόδων Διαχείρισης 36.290,32 8.709,68 45.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 285.298,38 26.711.62 312.010,00



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ68498 Τεύχος B’ 6560/21.12.2022

3. Οι κατηγορίες δαπάνης αναλύονται στη σύμβαση 
της παρ. 1 του άρθρου 2. Με τη σύμβαση αυτή μπορεί 
να ανακατανέμεται ποσοστό του συνολικού προϋπολο-
γισμού μεταξύ των κατηγοριών δαπανών, σύμφωνα με 
τους όρους της απόφασης έγκρισης συγχρηματοδότη-
σης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4
Όροι καταβολής πίστωσης

Οι πιστώσεις της παρ. 1 του άρθρου 3 καταβάλλονται 
στο ΜΦΙ τμηματικά σύμφωνα με τους όρους της σύμβα-
σης, σε τρεις (3) δόσεις ως εξής:

α) Προκαταβολή με την υπογραφή της σύμβασης του 
40% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου έτους 
2023, ποσού 385.661,81€. Το ποσό προβλέπεται να 
καλύψει τις μισθολογικές ανάγκες προετοιμασίας των 
εργαστηρίων και την προμήθεια προκαταρκτικών ανα-
λωσίμων.

β) Καταβολή β’ ενδιάμεσης δόσης του 40% του συνο-
λικού προϋπολογισμού του έργου έτους 2023, ποσού 
385.661,81€, κατόπιν υποβολής οικονομικού απολογι-
σμού του έργου και υπό την προϋπόθεση της απορρό-
φησης τουλάχιστον του 80% της προκαταβολής.

γ) Καταβολή γ’ τελικής δόσης 20% του συνολικού προ-
ϋπολογισμού του έργου έτους 2023, ποσού 192.830,91€, 
κατόπιν υποβολής οικονομικού απολογισμού του έργου 
και υπό την προϋπόθεση της απορρόφησης τουλάχι-
στον του 80% της ενδιάμεσης χρηματοδότησης που έχει 
ληφθεί.

Άρθρο 5
Τρόπος καταβολής πίστωσης και δικαιολογητικά

1. Για την καταβολή των δαπανών που πραγματοποι-
ούνται κατά την υλοποίηση του έργου, προσκομίζονται 
από το ΜΦΙ:

α) Τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην υπ’  αρ. 
2/39549/0026/11.06.2015 κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
και Οικονομικών (Β’ 1138),

β) η σύμβαση που έχει υπογραφεί με τυχόν τροπο-
ποιήσεις της‚

γ) προϋπολογιστικές και απολογιστικές καταστάσεις 
δαπάνης ανά κατηγορία δαπανών του έργου, σε κάθε 
φάση καταβολής της χρηματοδότησης και συγκεκρι-
μένα:

γα) Κατάσταση κόστους μισθοδοσίας,
γβ) κατάσταση ανάλυσης κόστους ανά εργαστήριο και 

επιβλαβή οργανισμό,
γγ) τιμολόγιο,
γδ) βεβαίωση τράπεζας για τον λογαριασμό που θα 

κατατεθούν τα χρήματα, γε) αντίγραφο της παρούσας 
απόφασης,

δ) κάθε άλλο δικαιολογητικό που προβλέπεται από τη 
νομοθεσία περί συμβάσεων του Δημοσίου.

2. Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο υπο-
χρεούται να τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 180 του 
ν. 4820/2021 (Α’ 130).

Άρθρο 6 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Οικονομικών και Τροφίμων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

Ι

      Αριθμ. 34553 (2)
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του Εργαστη-

ρίου με τίτλο «Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων 

Μεταφορών» του Τμήματος Μηχανικών Σχεδία-

σης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνι-

κής Σχολής.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

  Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας» (Α’ 31).

2. Την υπό στοιχεία 127425/Z1/26.07.2018 διαπιστω-
τική απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων «Διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη 
και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» (ΥΟΔΔ 463).

3. Την υπ’ αρ. 26852/14.10.2022 πράξη Πρυτάνισσας 
«Ανασυγκρότηση της Συγκλήτου του Πανεπιστημί-
ου Αιγαίου για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023» (ΑΔΑ: 
6ΣΘΤ469Β7Λ-7Ι0).

4. Την υπ’ αρ. 24892/05.10.2022 απόφαση της Πρυ-
τάνισσας «Καθορισμός του τομέα ευθύνης κάθε Αντι-
πρύτανη/ισσας, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και καθορι-
σμός της σειράς αναπλήρωσης της Πρυτάνισσας και των 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΥΟΔΔ 954, 
ΑΔΑ: Ψ898469Β7Λ-76Δ).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 16, 44, 223, 448 και 450 του 
ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας 
και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 141), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 και 58 του π.δ. 155/2009 «Έγκριση του Εσω-
τερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου» και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 53 του ν. 4957/2022.
7. Την εισήγηση της υπ’ αρ. 03/19.10.2022 έκτακτης 

συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών 
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων με τα σχετικά 
επισυναπτόμενα αυτής, ήτοι:

• Έκθεση Σκοπιμότητας
• Έκθεση Βιωσιμότητας
• Κανονισμός Λειτουργίας.
8. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 26/05.12.2022 συνεδρίασης 

της Συγκλήτου, θέμα 4.7. «Έγκριση ίδρυσης και λειτουρ-
γίας του Εργαστηρίου με τίτλο “Εργαστήριο Ευφυών Συ-
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στημάτων Μεταφορών «Smart Move»” του Τμήματος 
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της 
Πολυτεχνικής Σχολής».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού 
προϋπολογισμού ή της κρατικής επιχορήγησης του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζει και εγκρίνει σύμφωνα με την εισή-
γηση της υπ’ αρ. 03/19.10.2022 έκτακτης συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης 
Προϊόντων και Συστημάτων:

(α) Την ίδρυση του εργαστηρίου του Τμήματος Μη-
χανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών “Smart 
Move”» και

(β) τον Κανονισμό Λειτουργίας του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση - Ονομασία

Ιδρύεται στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Εργαστήριο 
με τίτλο «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών», με ακρώ-
νυμο «Smart Move»:

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών εξυ-
πηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα των

- Ολιστική σχεδίαση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση 
ευφυών συστημάτων μεταφορών.

- Σχεδιασμός κίνησης για αυτόνομα ρομποτικά συ-
στήματα.

- Nαυτιλιακή πληροφορική και ναυτικές τεχνολογίες.
- Σχεδιασμός και χρονικός προγραμματισμός ρομπο-

τικών συστημάτων εφοδιαστικής.
- Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων υποστήριξης 

αποφάσεων.
- Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επιστήμης δεδο-

μένων και συστήματα επεξεργασίας και ανάλυσης δε-
δομένων της ευφυούς κινητικότητας.

- Σχεδίαση συνεργατικών ολοκληρωμένων πακέτων 
προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών με στόχο την 
έξυπνη κινητικότητα και τις πολυτροπικές μεταφορές.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον πα-
ρόντα εσωτερικό κανονισμό, όπως αναλύεται στα πα-
ρακάτω άρθρα.

Άρθρο 3
Σκοπός - Αποστολή

Το Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών έχει 
ως σκοπό/αποστολή:

1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
στα αντικείμενα που προσδιορίζονται στο Άρθρο 1 του 
παρόντος.

2. Την κάλυψη διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στα αντικεί-
μενα δραστηριότητας όπως προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 του παρόντος.

3. Την υποστήριξη διδακτορικής και μεταδιδακτορικής 
έρευνας σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνη-
τικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

4. Τη συνεργασία κάθε μορφής με ερευνητικά κέντρα 
και ακαδημαϊκά ιδρύματα ημεδαπής και αλλοδαπής, 
εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβα-
δίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του 
Εργαστηρίου.

5. Τη συνεργασία: α) Με φορείς του δημόσιου τομέα, 
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς 
και κοινωνικούς φορείς καθώς και διεθνείς οργανισμούς, 

β) με ιδιωτικούς φορείς, ιδιωτικά εργαστήρια και τη 
βιομηχανία με στόχο τη προώθηση και την αξιοποίηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας στην παραγωγική δια-
δικασία ή την υποβολή προτάσεων σε θέματα που συμπί-
πτουν στα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου, 
όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος.

6. Την παροχή υπηρεσιών συναφών με τα γνωστικά 
αντικείμενα τους όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρ-
θρο 1 του παρόντος, ακολουθώντας την ακαδημαϊκή δε-
οντολογία, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και συνει-
σφέροντας στην προώθηση των στόχων του Ιδρύματος.

7. Τη συνεισφορά και διοργάνωση επιστημονικών δι-
αλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων συνεδρίων 
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματο-
ποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση 
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.

Άρθρο 4
Δραστηριότητες Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο δραστηριοποιείται κυρίως σε τομείς 
με τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: (i) Ολιστική 
σχεδίαση, ανάπτυξη και βελτιστοποίηση ευφυών συστη-
μάτων μεταφορών, (ii) Σχεδιασμός κίνησης για αυτόνομα 
ρομποτικά συστήματα, (iii) Nαυτιλιακή πληροφορική 
και ναυτικές τεχνολογίες, (iv) Σχεδιασμός και χρονικός 
προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων εφοδιαστι-
κής, (v) Σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων υποστήρι-
ξης αποφάσεων, (vi) Εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, 
επιστήμης δεδομένων και συστήματα επεξεργασίας και 
ανάλυσης δεδομένων της ευφυούς κινητικότητας, και 
(vii) Σχεδίαση συνεργατικών ολοκληρωμένων πακέτων 
προϊόντων, υπηρεσιών και τεχνολογιών με στόχο την 
έξυπνη κινητικότητα και τις πολυτροπικές μεταφορές.

Το Εργαστήριο ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α) Διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα γνω-

στικά του αντικείμενα, με σκοπό την ανάπτυξη νέας γνώ-
σης και την απόκτηση τεχνογνωσίας, τόσο σε θεωρητικό 
όσο και σε πειραματικό εφαρμοσμένο επίπεδο,

β) συνεργάζεται, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου 
οργάνου του Α.Ε.Ι., με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα-
τα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, αναγνωρισμένα ιδρύματα της 
αλλοδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της 
ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί 
στόχοι τους συμπίπτουν ή είναι συναφείς με αυτούς του 
πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

γ) εξασφαλίζει πόρους και πηγές χρηματοδότησης για 
την ενίσχυση της έρευνας στα αντικείμενα του πανεπι-
στημιακού εργαστηρίου,
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δ) συνεισφέρει στη δημιουργία νέων σύγχρονων και 
ελκυστικών προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύ-
τερου κύκλου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία 
εντάσσεται, καθώς και στην αναβάθμιση των υφιστά-
μενων, στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του 
πανεπιστημιακού εργαστηρίου,

ε) παρέχει επιστημονικό και εξειδικευμένο συμβουλευ-
τικό έργο προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδίως 
με γνωμοδοτήσεις και μελέτες,

στ) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τρίτα 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και τον σκοπό του Α.Ε.Ι., και ιδίως προς τους 
φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται 
σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143),

ζ) αναλαμβάνει την εκπόνηση ερευνητικών και ανα-
πτυξιακών έργων/προγραμμάτων, την οικονομική δια-
χείριση των οποίων αναλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., καθώς και την οργάνωση 
και παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω του 
Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Α.Ε.Ι. 
στα γνωστικά αντικείμενα του πανεπιστημιακού εργα-
στηρίου,

η) αναλαμβάνει τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας, 
στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας με επιχειρήσεις ή 
βιομηχανίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

θ) κάθε άλλη δραστηριότητα που καθορίζεται από τον 
εσωτερικό κανονισμό του πανεπιστημιακού εργαστηρί-
ου, εφόσον προάγει τη διδασκαλία, την επιστήμη και την 
έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του πανεπιστημιακού 
εργαστηρίου και είναι σύμφωνη προς τους σκοπούς, την 
αποστολή του Α.Ε.Ι. και την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 5
Προσωπικό

Το Εργαστήριο «Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών» 
στελεχώνεται από Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό 
του οποίου η επιστημονική ενασχόληση εμπίπτει στα 
διδακτικά, ερευνητικά και επιστημονικά ενδιαφέροντα 
του οικείου Εργαστηρίου, καθώς και από λοιπό Προσω-
πικό του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων 
και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου (πχ Μέλη 
Ε.Ε.Π. Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. Διοικ. Προσωπικό) σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Ειδικότερα, τα μέλη Δ.Ε.Π. του εργα-
στηρίου είναι:

• Δημήτρης Ζήσης: Αναπληρωτής Καθηγητής στο 
γνωστικό αντικείμενο την Ανάλυση και Σχεδίαση Πλη-
ροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων. Τα ερευ-
νητικά του ενδιαφέροντα κινούνται στο χώρο της «Σχε-
δίασης Πληροφοριακών Συστημάτων» και ειδικότερα 
περιλαμβάνουν τη διαχείριση και ανάλυση μεγάλου 
όγκου δεδομένων (Βig Data Analytics), την ναυτιλιακή 
πληροφορική και τις έξυπνες μεταφορές, την εξόρυξη 
γνώσης από δεδομένα (data mining), τα παράλληλα και 
κατανεμημένα συστήματα και την υπολογιστική νέφους 
(cloud computing).

• Ηλίας Ξυδιάς: Επίκουρος Καθηγητής στο γνωστικό 
αντικείμενο «Σχεδιασμός Κίνησης για αυτόνομες κινού-
μενες μονάδες». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιά-

ζουν σε θέματα σχετικά με τη Ρομποτική, τον Σχεδιασμό 
Κίνησης, την Έξυπνη κινητικότητα, την Ρομποτική Εφο-
διαστική και τη δρομολόγηση και χρονικός προγραμμα-
τισμός πλοίων μεταφοράς.

• Βασίλης Μουλιανίτης (Συνεργαζόμενο μέλος): Επί-
κουρος Καθηγητής. Η ερευνητική του δραστηριότητα 
εκτείνεται στις περιοχές του μηχανοτρονικού σχεδια-
σμού και της ρομποτικής εστιασμένη στο σχεδιασμό, 
στην κινηματική και στη βελτιστοποίηση ρομποτικών 
βραχιόνων.

Παράλληλα με τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, στο εργα-
στήριο ανήκουν διδάσκοντες και υποψήφιοι διδάκτορες, 
τα γνωστικά αντικείμενα των οποίων συμβαδίζουν με 
την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου:

• Αλέξανδρος Τρουπιώτης: Υποψήφιος Διδάκτορας. 
• Θωμάς Κόγιας: Συνεργαζόμενος Μέλος.

Άρθρο 6
Έσοδα - Πόροι - Πηγές Χρηματοδότησης

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

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

• Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

• Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 51 του 
ν. 4957/2022 (Α’ 141).

• Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδοτή-
σεις από Διεθνείς Οργανισμούς, Δημόσιες ή Ιδιωτικές 
επιχειρήσεις και Νομικά ή Φυσικά Πρόσωπα.

• Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κληρο-
δοσίες που καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για 
τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

• Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
• Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 7
Έδρα - Υποδομές-Εξοπλισμός

Το Εργαστήριο έχει ως έδρα την Σύρο. Το Εργαστή-
ριο εγκαθίσταται σε χώρους του Πανεπιστημίου για τη 
διεξαγωγή του έργου του, και ειδικότερα για την εγκα-
τάσταση των οργάνων και του λοιπού εξοπλισμού που 
είναι αναγκαίος για τη διενέργεια των εργαστηριακών 
ασκήσεων και των ερευνητικών προγραμμάτων. Χώροι 
των Εργαστηρίων είναι εκείνοι στους οποίους εκτελού-
νται δραστηριότητες συναφείς με την αποστολή τους, 
συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών εγκαταστάσεων 
με τον τεχνικό εξοπλισμό, για την διενέργεια των ερευ-
νητικών προγραμμάτων. Χώροι θεωρούνται επίσης το 
γραφείο του Διευθυντή, καθώς και κάθε άλλος χώρος 
που διατίθεται για την λειτουργία τους.

Άρθρο 8
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο διοικείται από τον/την Διευθυντή/
ντριά του. Ως Διευθυντής/ντρια πανεπιστημιακού εργα-
στηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προ-
σωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας 
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του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του 
Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προ-
σώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού 
εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. 
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του 
Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και 
υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν 
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του ερ-
γαστηρίου.

Ο/Η Διευθυντής/ντρια του Εργαστηρίου ασκεί τις αρ-
μοδιότητες του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αλλά 
και επιπλέον αρμοδιότητες όπως:

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

• η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου και η 
μέριμνα για την τήρησή του,

• η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική διαχεί-
ριση και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

• η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό,

η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου 
απολογισμού των δραστηριοτήτων, καθώς και η υπο-
γραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται με το Εργαστήριο 
Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών.

Άρθρο 9
Οργάνωση-Λειτουργία
(κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας 
του Εργαστηρίου)

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Στο χώρο 
εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του 
Εργαστηρίου.

2. Ο Διευθυντής/τρια ενημερώνεται πριν από τη διε-
ξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο Εργαστήριο στο 
πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, και 
καθορίζει την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργά-
νων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική 
απόφαση.

3. Ο Διευθυντής/τρια έχει την ευθύνη για την εν γένει 
λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργά-
νων και υλικών που ανήκουν σ’ αυτό, την παραμονή 
των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) 
στους χώρους καθώς και στην προστασία των οργάνων 
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του Εργαστηρίου ή 
σε άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων 
αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα 
και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για την διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται μετά την χρησιμοποίηση τους 
στην κατάσταση που έχουν παραδοθεί.

5. Στο Εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειρα-
ματικών εργασιών τα μέλη της βασικής ερευνητικής 
ομάδας του Εργαστηρίου αποκλειστικά και σε συνερ-
γασία με άλλους καθηγητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
ή ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι 
σχετικό με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου. Για 
την εκτέλεση πειραματικής εργασίας από ερευνητές, οι 
οποίοι δεν είναι μέλη του Εργαστηρίου, χορηγείται άδεια 
ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο 
σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμα της, η χρησι-
μοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το Εργαστή-
ριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής 
της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της 
δαπάνης που απαιτείται.

Άρθρο 10
Τηρούμενα βιβλία

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

• Βιβλίο πρωτοκόλλου.
• Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
• Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
• Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
• Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
• Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από 

την ισχύουσα νομοθεσία ήκρίνεται απαραίτητο για το 
Εργαστήριο.

Άρθρο 11
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Ευ-
φυών Συστημάτων Μεταφορών» και αναγράφεται σε 
κάθε έντυπό του, μαζί με το διακριτικό του τίτλο. Ο τίτλος 
αυτός καθώς και τα στοιχεία του/της Διευθυντή/τριας 
του εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους του τμή-
ματος που είναι εγκατεστημένο το εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρόγγυλη σφραγίδα με αυτή του τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του καθώς και του διακρι-
τικού τίτλου.

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

Άρθρο 12
Έναρξη Ισχύος

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μυτιλήνη, 9 Δεκεμβρίου 2022

Η Πρυτάνισσα

ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ   
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*02065602112220008*

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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