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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
13 Ιουνίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ Μ Ε ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβολές Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).

2

Επιβολή πολλαπλών τελών στον ZAHID NADEEM
του NAZIR AHMED για υπόθεση λαθρεμπορίας
καπνικών.

3

Επιβολή πολλαπλών τελών στον ZAHID NADEEM
του NAZIR AHMED για υπόθεση λαθρεμπορίας
καπνικών.

4

Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ11/90208/Δ4
(1)
Μεταβολές Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.).
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 (Α΄
167) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» και, ειδικότερα, τις παραγράφους 1, 5 και 6.
2. Την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2640/1998 (Α΄ 206)
«Δευτεροβάθμια τεχνική - επαγγελματική εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 28 του ν. 3475/2006
(Α΄ 146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
4. Την παρ. 8 του άρθρου 46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193)
«Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
6. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2014 (Α΄ 181) «Οργανισμός
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αρ. Φύλλου 2020

7. Το π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων... Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων...».
8. Το π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
9. Την παρ. 4 του άρθρου 12 της υπ’ αριθμ. 96004/
Δ4/17-06-2015 (Β΄ 1318) υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Γ2/6098/13-11-2001 υπουργικής
απόφασης (Β΄1588) με θέμα: “Τροποποίηση απόφασης
Γ2/4321/26.10.88 περί καθορισμού λεπτομερειών λειτουργίας των Σ. Ε. Κ. των Σ. Ε. και των ειδικότερων καθηκόντων των διευθυντών Σ.Ε.Κ., υποδιευθυντών, των
υπευθύνων τομέων εργαστηρίων και εργαστηρίων κατεύθυνσης των υπευθύνων των σχολικών εργαστηρίων και
των αρμοδιοτήτων του συλλόγου διδασκόντων Σ.Ε.Κ.”».
10. Την υπ’ αριθμ. 201408/Υ1/25.11.2016 (Β΄ 3818)
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων, Δημήτριο Μπαξεβανάκη».
11. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τις εισηγήσεις των Περιφερειακών
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 89823/Β1/29-05-2017 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων.
13. Το γεγονός ότι από την παρούσα, κατά το μέρος που αφορά τις δαπάνες που καλύπτονται από το
ΥΠ.Π.Ε.Θ. (επίδομα θέσης ευθύνης ΚΑΕ 0227 του ΕΦ 19
220), εξοικονομείται πίστωση ύψους δεκατριών χιλιάδων
τετρακοσίων ευρώ (13.400,00 €) για το οικ. έτος 2017
(01-09-2017 έως 31-12-2017) και ύψους σαράντα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (40.200,00 €) για καθένα από τα
επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Α) Συγχωνεύονται από το σχολικό έτος 2017-2018 τα
επόμενα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) ανά Περιφερειακή
Διεύθυνση και Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ως ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΑΚΗΣ

2

3

4

5

6

7

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΥΠ.Π.Ε.Θ.

1ο Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

SEK001

2ο Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ

0915001

1ο Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

SEK061

2ο Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

SEK062

3ο Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

SEK063

4ο Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

SEK064

1ο Ε.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

SEK091

2ο Ε.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

SEK093

1ο Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ

SEK089

2ο Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ

SEK092

1ο Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

SEK090

1ο Ε.Κ. ΣΥΚΕΩΝ

SEK124

1ο Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

SEK114

2ο Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ

SEK116

ΔΡΑΜΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τεύχος Β’ 2020/13.06.2017

ΛΑΡΙΣΑΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ
ΝΕΟΥ Ε.Κ.

Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ
Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ε.Κ. ΕΥΚΛΕΙΔΗ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ε.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Ε.Κ. ΕΥΟΣΜΟΥ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ

Ε.Κ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ
1ο Ε.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Β) Καταργούνται από το σχολικό έτος 2017-2018 και μετατρέπονται σε Σχολικά Εργαστήρια τα επόμενα Εργαστηριακά Κέντρα ανά Περιφερειακή Διεύθυνση και Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:
Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ
ΚΕΝΤΡΑ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

1ο Ε.Κ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
του 1ου ΕΠΑΛ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
του ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ε.Κ. ΝΑΟΥΣΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
του ΕΠΑΛ ΝΑΟΥΣΑΣ

4ο Ε.Κ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
του 1ου ΕΠΑΛ
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

ΗΜΑΘΙΑΣ
3

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 30 Μαΐου 2017
Ο Υφυπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2020/13.06.2017

(2)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ZAHID NADEEM
του NAZIR AHMED για υπόθεση λαθρεμπορίας
καπνικών.
Με την αριθμ. 102/2015/30-05-2017 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε βάρος του ZAHID NADEEM του NAZIR
AHMED, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ:
21.299,16 ευρώ
Τ.Χ. (2%):
425,98 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
85,2 ευρώ
Σύνολο:
21.810,34 ευρώ
Ήτοι είκοσι μία χιλιάδες οκτακόσια δέκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (1.940 πακέτα τσιγάρα διαφόρων σημάτων),
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 142 παρ. 2, 155
παρ. 1(α) και (β), 2 (ζ) και 150 παρ. 1 του ν. 2960/2001 και
δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 152
παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου.
Ο Προϊστάμενος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ
Ι

(3)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ZAHID NADEEM
του NAZIR AHMED για υπόθεση λαθρεμπορίας
καπνικών.
Με την αριθμ. 48/2016/30-05-2017 καταλογιστική
πράξη του Προϊσταμένου του Α΄ Τελωνείου Πειραιά καταλογίζονται σε βάρος του ZAHID NADEEM του NAZIR
AHMED, αγνώστου διαμονής, τα παρακάτω ποσά:
ΠΟΛΛΑΠΛΟ ΤΕΛΟΣ:
44.780.97 ευρώ
Τ.Χ. (2%):
895,62 ευρώ
Ο.Γ.Α. (20% επί Τ.Χ.):
179,12 ευρώ
Σύνολο:
45.855,71 ευρώ
Ήτοι σαράντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια πενήντα πέντε
ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά.
Το ανωτέρω ποσό επεβλήθη για υπόθεση λαθρεμπορίας καπνικών (3.578 πακέτα τσιγάρα και 113 συσκευασίες καπνού), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων
142 παρ. 2, 155 παρ. 1(α) και (β), 2 (ζ) και 150 παρ. 1 του
ν. 2960/2001 και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 152 παρ. 5 του ίδιου ως άνω νόμου.
Ο Προϊστάμενος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΛΒΑΝΤΖΗΣ
Ι

Αριθμ. 101248
(4)
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ).
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχι-

20325

τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Το π.δ. 149/2010 (ΦΕΚ 242/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει σήμερα.
3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’/11-05-2016)
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 8, με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο
10 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ 258/Α’/08-12-2014) «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 περί Κύρωσης του
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.
5. Την αριθμ. 130/2016 (ΑΔΑ 7ΚΛΓ7ΛΚ-ΗΤΡ) απόφαση
του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, για την επιλογή
των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και
Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ).
6. Την αριθμ. 258031/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ 734/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/30-12-2016), με
την οποία συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο
Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ-Κ).
7. Την αριθμ. 4/2017 (πρακτικό No 4/28-04-2017) ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης, αναφορικά με την έγκριση
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΣΕΚ-Κ,
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας
του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης (ΠΣΕΚ-Κ), ο οποίος έχει ως εξής:
«Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Κρήτης
(ΠΣΕΚ-Κ)
Άρθρο 1
Σκοποί - σύνδεση - λειτουργία
1. Το ΠΣΕΚ-Κ έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθμ.
258031/22-12-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/734/2016) και λειτουργεί, σύμφωνα με
την απόφαση αυτή, καθώς και με μελλοντικές αποφάσεις
του Περιφερειάρχη που το αφορούν και δημοσιεύονται
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4310/2014, όπως αυτό
έχει τροποποιηθεί από τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 4386/2016, καθώς επίσης και σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 3852/2010 και του ν. 2690/1999, όπως εκάστοτε
ισχύουν ή αντικαθίστανται.
2. Το ΠΣΕΚ-Κ είναι συμβουλευτικό και υποστηρικτικό
όργανο του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων, υπηρεσιών και φορέων
της Περιφέρειας Κρήτης και εντάσσεται στο οργανόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης.
3. Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάσσεται με εισήγηση του ΠΣΕΚ-Κ, εγκρίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη και τροποποιείται με απόφαση
του Περιφερειάρχη, μετά από εισήγηση του ΠΣΕΚ-Κ.
Άρθρο 2
Αρμοδιότητες του ΠΣΕΚ-Κ
1. Το ΠΣΕΚ-Κ παρέχει την υποστήριξή του με εισηγή-
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σεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των
υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου
δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά
στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, φορέων
στήριξης της επιχειρηματικότητας, λοιπών φορέων,
επιχειρήσεων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης
σχημάτων σύμπραξης του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών
επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών και επιχειρήσεων
της Κρήτης σε εθνικά και ευρωπαϊκά έργα έρευνας και
καινοτομίας.
Ειδικότερα, το περιεχόμενο των εισηγήσεων και της
υποστήριξης του ΠΣΕΚ-Κ αφορά:
1. Στην οριζόντια δικτύωση των περιφερειακών συντελεστών που εμπλέκονται στην Έρευνα, Τεχνολογική
Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ), όπως Α.Ε.Ι., δημόσιοι
ερευνητικοί οργανισμοί, τεχνολογικοί φορείς, επιχειρήσεις και λοιποί φορείς, καθώς και σε προτάσεις ένταξης
και διασύνδεσης των συντελεστών αυτών στην περιφερειακή οικονομία της Κρήτης.
2. Στην υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) αναφορικά με την ανάλυση των
στρατηγικών για την ανάπτυξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την
Καινοτομία (ΕΣΕΤΑΚ) στην Περιφέρεια Κρήτης και την
ανάληψη συντονισμένων δράσεων Κέντρου-Περιφέρειας Κρήτης.
3. Στον καθορισμό κριτηρίων και προϋποθέσεων για
την αξιολόγηση προτάσεων έρευνας και καινοτομίας
που υποβάλλονται από τους φορείς της Κρήτης στις
Περιφερειακές αρχές.
4. Στην υποβολή προτάσεων για την αξιοποίηση και
διεύρυνση της πρόσβασης δικαιούχων φορέων της Κρήτης σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και για τη διασύνδεση και ένταξη των φορέων αυτών στην περιφερειακή
οικονομία της Κρήτης.
5. Στην πληρέστερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού /
ερευνητικού δυναμικού και του δυναμικού καινοτομίας
της Περιφέρειας Κρήτης και στην ενίσχυση της απασχόλησης νέων αποφοίτων σε εθνικό, ενωσιακό ή διεθνές
επίπεδο με μέτρα όπως:
i. Η υποστήριξη δημόσιων εκπαιδευτικών / ερευνητικών οργανισμών για την απόκτηση κατάλληλου εξοπλισμού και την ανάπτυξη υλικού περιβάλλοντος και
ανοικτών ερευνητικών υποδομών που θα συμβάλλουν,
μεταξύ άλλων, στην πληρέστερη αξιοποίηση του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού για καινοτόμες επιχειρηματικές εφαρμογές.
ii. Η στήριξη για τη διοργάνωση συναντήσεων εργασίας και συνεδρίων και η ανάληψη άλλων πρωτοβουλιών
με σκοπό τη διευκόλυνση της μεταφοράς γνώσεων και
ερευνητικών αποτελεσμάτων στον παραγωγικό τομέα
της χώρας για την προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας και την προβολή και δημοσιοποίηση των
δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών / ερευνητικών
φορέων και των καινοτόμων επιχειρήσεων της Κρήτης
διεθνώς.
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iii. Ο προσδιορισμός των αναγκών, της ερευνητικής
ικανότητας και των δυνατοτήτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης των δημόσιων εκπαιδευτικών / ερευνητικών
φορέων και των καινοτόμων επιχειρήσεων της Κρήτης
καθώς και ο προσδιορισμός των δυνατοτήτων ανάπτυξης περιφερειακού δυναμικού καινοτομίας.
2. Το ΠΣΕΚ-Κ καταρτίζει το Στρατηγικό Θεματολόγιο
Καινοτομίας (ΣΘΚ), το οποίο εγκρίνεται από τον Περιφερειάρχη. Στο ΣΘΚ αποτυπώνεται και αναλύεται ο ρόλος
και η στρατηγική του ΠΣΕΚ-Κ, σύμφωνα με τους κανόνες
της ίδρυσης του.
3. Το ΣΘΚ αποτελεί το έγγραφο πολιτικής του ΠΣΕΚ-Κ
που περιγράφει τους τομείς προτεραιότητας του για
πρωτοβουλίες του ΠΣΕΚ-Κ, οι οποίες υποστηρίζουν δραστηριότητες έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, καινοτομίας, εκπαίδευσης και συνεργασίας μεταξύ φορέων του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.
4. Το ΣΘΚ θέτει κριτήρια αξιολόγησης του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου των ως άνω πρωτοβουλιών,
αναπτύσσοντας έτσι την ικανότητα του ΠΣΕΚ-Κ να παράγει τη βέλτιστη προστιθέμενη αξία καινοτομίας και να
επιτελεί το ρόλο του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
και τους κανόνες της επιστήμης, ενισχύοντας την υφιστάμενη ή αναδυόμενη αριστεία των εκπαιδευτικών,
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων στην Περιφέρεια
της Κρήτης και τις σχέσεις τους με την αγορά, ενθαρρύνοντας πρωτοβουλίες επιχειρηματικής ανακάλυψης και
προωθώντας τις καλές πρακτικές και τα αποτελέσματα
επιτυχών καινοτομικών προγραμμάτων και έργων.
5. Το ΣΘΚ καταρτίζεται λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό πλαίσιο που διέπει συναφείς εθνικές και κοινοτικές
στρατηγικές, πλατφόρμες και εργαλεία, όπως ενδεικτικά, την ΕΣΕΤΑΚ, το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (π.χ., ΣΕΣ
2014-2020), την «ΕΥΡΩΠΗ 2020» και τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της για έξυπνη, αειφόρο και χωρίς
αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ένωση Καινοτομίας, Ψηφιακό
Θεματολόγιο για την Ευρώπη, Νεολαία σε κίνηση, Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποκλειστικά τους πόρους της,
Βιομηχανική πολιτική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας και
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας), την Κοινή
Γεωργική Πολιτική, την Ευρωπαϊκή Πολιτική για το Κλίμα
και την Ενέργεια, κ.λπ., την έξυπνη εξειδίκευση, όπως
αυτή έχει προταθεί και εγκριθεί στο αντίστοιχο επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας Κρήτης ως ex ante αιρεσιμότητα (Τουρισμός - Πολιτισμός, Αγρο-διατροφικός
Τομέας, Περιβάλλον, Τομέας Γνώσης) και στο αντίστοιχο
Περιφερειακό Πρόγραμμα για την προγραμματική περίοδο αναφοράς.
6. Το ΠΣΕΚ-Κ εισηγείται τη λήψη μέτρων ενθάρρυνσης για τη σύσταση συμπράξεων / κοινοτήτων γνώσης
και καινοτομίας, κόμβων και δικτύων, ιδιαίτερα στη
βάση της επιχειρηματικής ανακάλυψης, καθώς και τη
σύνδεση τους με υπάρχουσες άλλες κοινότητες γνώσης και καινοτομίας σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές
επίπεδο.
Ειδικότερα, το ΠΣΕΚ-Κ εισηγείται τη λήψη μέτρων
ενθάρρυνσης για τη δημιουργία συμπράξεων μεταξύ
εκπαιδευτικών και ερευνητικών οργανισμών, επιστημο-
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νικών και τεχνολογικών πάρκων ή άλλων αναπτυξιακών
φορέων της Κρήτης και άλλων περιοχών, καθώς και για
τη δημιουργία δικτύων που λειτουργούν με σκοπό την
ενίσχυση των δεσμών των εκπαιδευτικών, ερευνητικών
και τεχνολογικών φορέων με τις επιχειρήσεις και τους
λοιπούς φορείς, για τη μεταφορά τεχνολογίας, τη διάδοση της καινοτομίας και την υποστήριξη νέων καινοτόμων
επιχειρηματικών προσπαθειών.
7. Το ΠΣΕΚ-Κ εισηγείται στον Περιφερειάρχη τη συγκρότηση κατά περίπτωση (ad hoc) συμβουλευτικών
ομάδων εργασίας με καθορισμένα, αντικείμενο και διάρκεια λειτουργίας.
8. Το ΠΣΕΚ-Κ προτείνει μέτρα για την καλλιέργεια και
ανάπτυξη σχέσεων με όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλους διεθνείς οργανισμούς.
9. Το ΠΣΕΚ-Κ προτείνει αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση, διαχείριση και αξιοποίηση των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
10. Το ΠΣΕΚ-Κ αναθέτει ειδικά καθήκοντα σε επί μέρους ομάδες εργασίας στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας του.
11. Το ΠΣΕΚ-Κ εισηγείται στην Περιφέρεια Κρήτης μέτρα υποστήριξης των παραγόντων της τετραπλής έλικας (εκπαίδευση, έρευνα, επιχειρήσεις και κοινωνικοί
εταίροι), ως δυνητικών δικαιούχων, ή σε σύμπραξη με
άλλους φορείς, για τη συμμετοχή και αξιοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, εθνικών ή διεθνών και την
παρακολούθηση των θεμάτων της ΕΣΕΤΑΚ σε εθνικό και
διεθνές επίπεδο.
12. Το ΠΣΕΚ-Κ εκπονεί ή εισηγείται την εκπόνηση μελετών και αναφορών σχετικών με τους τομείς δραστηριότητας του.
Άρθρο 3
Λειτουργία του ΠΣΕΚ-Κ
1. Τα μέλη του ΠΣΕΚ-Κ ενεργούν με ανεξαρτησία, διαφυλάσσοντας τους στόχους και την αποστολή του, την
ταυτότητα και τη συνοχή του.
2. Ο τόπος και ο χρόνος συνεδριάσεων, η απαρτία, ο
τρόπος λήψης απόφασης και κάθε ειδικότερο θέμα λειτουργίας του ΠΣΕΚ-Κ ορίζονται κατά τα προβλεπόμενα
στο άρθρο 10 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, με απόφαση του Προέδρου του ΠΣΕΚ-Κ, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999). Ειδικότερα:
1. Τα μέλη του ΠΣΕΚ-Κ είναι δυνατόν να συμμετέχουν
στις συνεδριάσεις από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης.
2. Το ΠΣΕΚ-Κ συνεδριάζει νομίμως όταν στη σύνθεση του μετέχουν 6 μέλη (απαρτία). Η απαρτία πρέπει
να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. Αν
διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται
εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το
νωρίτερο σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες στον ίδιο τόπο
και με την ίδια ημερήσια διάταξη. Κατά τη συνεδρίαση αυτή υπάρχει απαρτία αν μετέχουν στη σύνθεση
τέσσερα 4 μέλη.
3. Ο Πρόεδρος καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον
τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τους Συμβούλους
να συμμετάσχουν. Η πρόσκληση, η οποία πρέπει να
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φέρει χρονολογία και την υπογραφή του προσώπου
που έκανε την πρόσκληση, περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη και γνωστοποιείται από τη γραμματεία
στα μέλη του ΠΣΕΚ-Κ τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48)
ώρες πριν από τη συνεδρίαση, μπορεί δε να γίνει με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον το γεγονός
αυτό αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό
βιβλίο. Η προθεσμία αυτή μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί, στην πρόσκληση όμως τότε
πρέπει να βεβαιώνονται οι λόγοι που κατέστησαν τη
σύντμηση αναγκαία.
4. Η σύγκληση του ΠΣΕΚ-Κ προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2690/1995 αν
το ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο το 1/3 των μελών (τουλάχιστον 4 μέλη) προσδιορίζοντας και το προς
συζήτηση θέμα.
5. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο,
ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και προτάσεις
που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του ΠΣΕΚ-Κ.
6. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ’
εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη αν όλα τα παρόντα μέλη συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
7. Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΚ-Κ, το εκπροσωπεί ενώπιον
τρίτων, συγκαλεί και κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη
των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει
για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία
του. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο.
8. Οι αποφάσεις του ΠΣΕΚ-Κ, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του
Προέδρου.
9. Αν η συζήτηση της υπόθεσης διαρκεί περισσότερες
από μία συνεδριάσεις, η απόφαση λαμβάνεται από τα
μέλη που μετέχουν στην τελευταία συνεδρίαση, αφού
τα μέλη που δεν μετείχαν στις προηγούμενες συνεδριάσεις ενημερωθούν πλήρως ως προς τα ουσιώδη σημεία
των κατ’ αυτές συζητήσεων. Η ενημέρωση πρέπει να
προκύπτει από δήλωση των μελών αυτών, η οποία και
καταχωρείται στα πρακτικά.
10. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει μέλος, το οποίο
δεν είχε προσκληθεί, η συνεδρίαση είναι παράνομη. Αν
υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους, το
ΠΣΕΚ-Κ συνεδριάζει νομίμως εάν το μέλος είναι παρόν
και δεν αντιλέγει για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
11. Η ψηφοφορία είναι φανερή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο.
12. Έκαστο μέλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει
κατά συνείδηση. Τα μέλη του Συμβουλίου δεν εκφράζουν ούτε εκπροσωπούν συλλογικά όργανα παρά μόνο
τις προσωπικές θέσεις, απόψεις και αντιλήψεις τους, καθώς κάθε άλλη αντίστοιχη επίκληση προς τεκμηρίωση
γνώμης αντιβαίνει το σκεπτικό του ν. 4386/2016.
13. Τα μέλη του ΠΣΕΚ-Κ είναι υποχρεωμένα να προσέρχονται στη συνεδρίαση την ορισμένη ώρα και να ασκούν
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με συνέπεια τα καθήκοντά τους, συμμετέχοντας, χωρίς
απουσίες, εκτός αν έχουν κώλυμα.
14. Για τις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ-Κ συντάσσεται πρακτικό με ευθύνη του Γραμματέα και επιμέλεια του Προέδρου του ΠΣΕΚ-Κ, στο οποίο μνημονεύονται τα ονόματα
και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με
συνοπτική, αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο
τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της τυχόν ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο πρακτικό καταχωρούνται οι γνώμες των μελών που τυχόν μειοψήφησαν.
15. Τα πρακτικά αποτυπώνονται γραπτά με κάθε πρόσφορο έντυπο και ηλεκτρονικό μέσο, υπογράφονται από
τα μέλη του ΠΣΕΚ-Κ που συμμετείχαν και υποβάλλονται
στον Περιφερειάρχη. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά
αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του Προέδρου και του
Γραμματέα. Ο ετήσιος απολογισμός του ΠΣΕΚ-Κ υποβάλλεται στην Περιφέρεια Κρήτης. Πρακτικό συντάσσεται και
όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο.
Κάθε απόφαση του Συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό.
3. Το ΠΣΕΚ-Κ μπορεί να ζητά από τον Περιφερειάρχη,
τα όργανα και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας πληροφορίες και στοιχεία που είναι χρήσιμα για την άσκηση των
αρμοδιοτήτων του.
4. Στις συνεδριάσεις του ΠΣΕΚ-Κ μπορούν να παρίστανται ο Περιφερειάρχης, Περιφερειακοί Σύμβουλοι,
Υπουργοί και Βουλευτές της Περιφέρειας. Επίσης, με
πρόσκληση του Προέδρου μπορούν να καλούνται, κατά
περίπτωση, εμπειρογνώμονες, εκπρόσωποι επιμελητηρίων ή άλλων φορέων, υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα, εφό-
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σον κρίνεται χρήσιμη η παρουσία τους κατά τη συζήτηση
συγκεκριμένου θέματος, προς παροχή πληροφοριών
ή προσαγωγή στοιχείων. Οι συνεδριάσεις, δεδομένης
της έλλειψης αντίθετης διάταξης στο ν. 4310/2014 όπως
τροποποιήθηκε από τον 4386/2016, είναι σύμφωνα με
το άρθρο 14 του ν. 2690/1995 μυστικές. Η κατά τη συζήτηση παρουσία άλλων προσώπων, πλην των ως άνω
αναφερομένων, δεν επιτρέπεται.
5. Τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις έξοδα μετακίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των μελών του ΠΣΕΚ για τη συμμετοχή στις
συνεδριάσεις τους καλύπτονται από ίδιους πόρους της
Περιφέρειας.
Άρθρο 4
Δομή, υποστήριξη
1. Η γραμματειακή και η διοικητική υποστήριξη του
ΠΣΕΚ-Κ παρέχεται από την Περιφέρεια Κρήτης. Το
ΠΣΕΚ-Κ υποβοηθείται ως προς το έργο του από τις υφιστάμενες δομές της Περιφέρειας Κρήτης.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της
Περιφέρειας Κρήτης του τρέχοντος και επομένων οικονομικών ετών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 19 Μαΐου 2017
Ο Περιφερειάρχης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2020/13.06.2017

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας
της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο
το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών
αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για
τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η
δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο
κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε
στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συνδρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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

*02020201306170008*

