
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’  αρ. 6821/6-7-2018 απόφα-
σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής «Έγκριση Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διαχείριση Χρόνι-
ων Νοσημάτων" του Τμήματος Νοσηλευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 3310).

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο μελέ-
της του Φύλου, των ανισοτήτων και των διακρίσε-
ων» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52143 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6821/6-7-2018 απόφα-

σης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής«Έγκριση Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Διαχείριση 

Χρόνιων Νοσημάτων" του Τμήματος Νοσηλευ-

τικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοι-

ας» (Β’ 3310). 

 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 

ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 13, 30 έως 
και 37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» 
(Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/17 (Α΄114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδα-
κτορικών διατριβών- Λοιπά θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών» (Β’ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 6821/6-7-2018 απόφαση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Έγκρι-
ση προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο 
"Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων" του Τμήματος Νοση-
λευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» 
(Β’ 3310).

9. Την υπ’  αρ. 9989/28-09-2018 απόφαση της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Κανονισμός σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο "Διαχείριση 
Χρόνιων Νοσημάτων" του Τμήματος Νοσηλευτικής  της 
Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 4720) και την 
υπ’ αρ. 99471/9-11-2021 απόφαση της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Τροποποίηση Κανονισμών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 5681).

10. Την υπ’ αρ. 7/15-03-2022 εισήγηση της Συντονι-
στικής Επιτροπής, σχετικά με τις τροποποιήσεις του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δι-
αχείριση Χρόνιων Νοσημάτων».

11. Το θέμα 3.2Α της υπ’ αρ. 4/16-03-2022 απόφασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τις τροποποιήσεις 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων».

12. Το θέμα 1ο της υπ’ αρ. 3/19-05-2022 απόφασης της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Το θέμα 35Α της υπ’ αρ. 6/27-05-2022 απόφασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σχετικά με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διαχείριση Χρόνιων 
Νοσημάτων».

14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019  απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός 
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Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) καθώς και την 
υπό στοιχεία  105167/Ζ1/12- 08-2020 απόφαση «Πα-
ράταση της θητείας του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

15. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότηση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

16. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότηση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

17. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπά-
νη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 6821/6-7-2018 απόφασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής «Έγκριση προγράμματος μεταπτυχιακών σπου-
δών με τίτλο "Διαχείριση χρόνιων νοσημάτων" του Τμή-
ματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας» (Β’ 3310), σύμφωνα με το θέμα 3.2Α της υπ’ αρ. 
4/16-03-2022 απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Νοσηλευτικής, ως προς τα άρθρα 1,2,3 και 6, τα οποία 
διαμορφώνονται ως ακολούθως:

«Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» 
και αγγλικό τίτλο «Management of Chronic Diseases» 
με ειδικεύσεις: Α. Ογκολογική Φροντίδα (Oncology 
Care) Β. Διαβητολογική Φροντίδα (Diabetes Nursing) 
Γ. Γαστρεντερολογική - Ενδοσκοπική Νοσηλευτική 
(Gastroenterology - Endoscopy Nursing), σύμφωνα με 
την απόφαση αυτή και τον ν. 4485/2017 (Α’ 114) .

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός- Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση, η προαγω-
γή της γνώσης και η έρευνα στο πεδίο της Διαχείρισης 

των Χρόνιων Νοσημάτων, με έμφαση στην ολοκληρω-
μένη προηγμένη και τεκμηριωμένη κλινική πρακτική. 
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου 
παροχή μεταπτυχιακής ειδίκευσης στη φροντίδα υγείας 
χρόνιων πασχόντων στα πεδία της Ογκολογικής Φροντί-
δας, του Σακχαρώδη Διαβήτη και της Γαστρεντερολογι-
κής-Ενδοσκοπικής Νοσηλευτικής και γενικότερα σκοπός 
του προγράμματος αυτού είναι η παροχή εξειδικευμένης 
γνώσης σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες υγείας. Ει-
δικότερα, σκοπός του ΠΜΣ είναι α) η στελέχωση των 
υπηρεσιών υγείας με εξειδικευμένους νοσηλευτές ή 
με εξειδικευμένα στελέχη-επαγγελματίες υγείας, β) η 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και γ) η 
προετοιμασία των πτυχιούχων για τρίτο κύκλο σπουδών 
(διδακτορική διατριβή).

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα μπορούν ανά-
λογα με την ειδίκευση:

- Να στελεχώσουν Ογκολογικές Μονάδες, Κέντρα 
Ανακουφιστικής Φροντίδας και δομές πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας.

- Να στελεχώσουν Διαβητολογικά κέντρα και ιατρεία, 
κέντρα υγείας, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

- Να στελεχώσουν Γαστρεντερολογικές Κλινικές, Ενδο-
σκοπικές Μονάδες και δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας 
υγείας.

- Να απασχοληθούν σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη 
εξειδίκευση και γνώση σε χρόνια νοσήματα (ογκολογικά, 
διαβητολογικά ή γαστρεντερολογικά).

- Να παράγουν και να εφαρμόζουν νέα γνώση και πρα-
κτική βασισμένη σε ενδείξεις.

- Να αποκτήσουν το κατάλληλο υπόβαθρο για την 
πιθανή συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών με την 
εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών 
στη «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» με ειδικεύσεις 
α) «Ογκολογική Φροντίδα», β) «Διαβητολογική Φρο-
ντίδα» και γ) «Γαστρεντερολογική- Ενδοσκοπική Νο-
σηλευτική».

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΕΞΑΜΗΝΟ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΙΝΟ)

Μέθοδοι Έρευνας και Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας 10 Α

Παθοφυσιολογία του ανθρωπίνου σώματος 10 Α

Ειδικά κλινικά νοσηλευτικά θέματα 10 Α

Σύνολο ECTS Α’ εξαμήνου 30
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 1:
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Βιολογία και παθοφυσιολογία του Καρκίνου 10 Β

Θεραπεία και ογκολογική νοσηλευτική φροντίδα 10 Β

Υποστηρικτική και ανακουφιστική φροντίδα ογκολογικών ασθενών 10 Β

Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 2:
ΔΙΑΒΗΤΗΛΟΓΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Σακχαρώδης Διαβήτης - Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 10 Β

Διαχείριση και Εκπαίδευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη 10 Β

Διαχείριση Επιπλοκών Σακχαρώδη Διαβήτη 10 Β

Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου 30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ- ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 3:
ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Κλινική Προσέγγιση Ασθενών με Γαστρεντερολογικά Προβλήματα 10 Β

Ενδοσκοπικές Μέθοδοι στη Γαστρεντερολογία 10 Β

Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική Φροντίδα-Ενδοσκοπικές Μονάδες 10 Β

Σύνολο ECTS Β’ εξαμήνου 30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)

Εφαρμογές σε Μεθόδους Έρευνας 10 Γ

Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα-Μέρος Α’ 10 Γ

Διπλωματική Εργασία-Μέρος Α’ 10 Γ

Σύνολο ECTS Γ’ εξαμήνου 30

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ)

Κλινικές Εφαρμογές στην ειδικότητα-Μέρος Β’ 10 Δ

Διπλωματική Εργασία-Μέρος Β’ 20 Δ

Σύνολο ECTS Δ’ εξαμήνου 30

Γενικό Σύνολο 120 ECTS

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί να 

γραφτεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος 
και έγκριση από τη Συνέλευση».

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 6821/6-7-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
«Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διαχείριση Χρόνιων Νοσημάτων» του Τμήματος Νο-
σηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β’ 3310), εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Αιγάλεω, 2 Ιουνίου 2022

O Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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      Αριθμ. 4153 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο μελέ-

της του Φύλου, των ανισοτήτων και των διακρίσε-

ων» του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 

Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 114).

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό 
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

4. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Κοινω-
νικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Σχολής Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών (συνεδρίαση υπ’αρ. 214/
7-04-2022).

5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου (συνεδρίαση υπ’αρ. 33/27-05-22/215η) για 
την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο μελέτης 
του Φύλου, των ανισοτήτων και των διακρίσεων» του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της 
Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

6. Το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

7. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο 
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει 
του άρθρου 7 του ν. 4485/2017.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ.  63/2005, 
A’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Την ίδρυση εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο με-
λέτης του Φύλου, των ανισοτήτων και των διακρίσεων» 
του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 
της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και 
τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, το Εργαστήριο με 
την επωνυμία «Εργαστήριο μελέτης του Φύλου, των 
ανισοτήτων και των διακρίσεων» (Τίτλος στα Αγγλικά: 
«Laboratory for the study of Gender, inequalities and 
discriminations»), το οποίο έχει ως αποστολή να εξυπη-
ρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα 
γνωστικά αντικείμενα:

 - Πολιτικές για την ισότητα των δύο φύλων
 - Φύλο, πολιτικές και μετανάστευση
 - Κοινωνική πολιτική και διακρίσεις λόγω φυλετικών, 
πολιτισμικών και εθνικών ανισοτήτων
 - Εκπαιδευτική πολιτική και διακρίσεις λόγω φυλετι-
κών, πολιτισμικών και εθνικών ανισοτήτων
 - Συμπερίληψη, ανισότητες και εκπαίδευση
 - Ανισότητες και διακρίσεις στην εργασία και την απα-
σχόληση
 - Ισότητα των φύλων, δικαιώματα και γυναικεία ενδυ-
νάμωση
 - Ιδιότητα του πολίτη, Φύλο και ανισότητες
όπως εφαρμόζονται σε οργανισμούς του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα, σε όλες τις μορφές της εκπαίδευ-
σης (τυπική, μη τυπική, εξ αποστάσεως) και στις ποικί-
λες δομές της, σε επιχειρήσεις και μη- κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς, καθώς επίσης σε κάθε κοινωνική δομή και 
πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας και ζωής του ανθρώπου.

Άρθρο 2
Σκοπός του Εργαστηρίου

Ο σκοπός του Εργαστηρίου είναι να αποτελέσει τον 
επιστημονικό φορέα του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαι-
δευτικής Πολιτικής με στόχο τη βασική και εφαρμοσμένη 
έρευνα και την ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης σε 
κρίσιμα και επίκαιρα πεδία, τα οποία σχετίζονται με θέ-
ματα κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και δι-
ακρίσεων αναφορικά με το Φύλο σε διάφορες εκφάνσεις 
της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Ειδικότερα 
η έρευνα των πεδίων αυτών θα γίνει σε οργανισμούς, 
δημόσιες δομές, σε χώρους της παραγωγής, της επιχει-
ρηματικότητας και της εργασίας, καθώς και σε κάθε άλλη 
πτυχή της σύγχρονης κοινωνίας. Επιπλέον, θα καλύψει εκ-
παιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Κοι-
νωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου στα παραπάνω πεδία. Ειδικότεροι στόχοι 
του Εργαστηρίου είναι η έρευνα, η μελέτη, η ανάλυση, 
ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αξιολόγηση πολιτικών 
και η προώθηση δράσεων και προγραμμάτων σε θέματα 
διακρίσεων και ανισοτήτων. Ειδικότερα στόχος είναι:

α) η ανάλυση των ανισοτήτων και διαφόρων μορφών 
διακρίσεων στο πεδίο της κοινωνικής και εκπαιδευτικής 
πολιτική, β) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μεθοδολο-
γιών και εργαλείων παρακολούθησης και ελέγχου της 
έμφυλης διάστασης στις δημόσιες πολιτικές, γ) η συλ-
λογή στατιστικών δεδομένων και δεικτών για ζητήματα 
ανισοτήτων και διακρίσεων σε διάφορους τομείς της 
κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής, δ) η δημιουργία 
πολιτικών για την αντιμετώπιση διακρίσεων και ανισοτή-
των σε πεδία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής.

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδα-

κτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο των διδακτικών 
και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Κοινωνικής και 
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς των άλλων τμημάτων 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε πεδία και θέμα-
τα που εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
της παρούσας απόφασης.
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2. Τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά 
κέντρα, δημόσιους, κοινωνικούς και επιστημονικούς φο-
ρείς, τόσο της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής, των οποί-
ων οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και 
αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

3. Τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, ημερί-
δων, σεμιναρίων, συμποσίων, διαλέξεων και άλλων επι-
στημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσι-
εύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση διακεκριμένων 
επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

4. Την παροχή υπηρεσιών σε φορείς και οργανισμούς, 
κατά τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών από τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια 
σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς» (Α’ 53).

5. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων προερχόμενων από τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ και άλλων διεθνών οργανισμών, σε όλα τα πεδία που 
είναι συναφή με τις επιστημονικές περιοχές του Εργα-
στηρίου, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα εργαστή-
ρια, μέλη ΔΕΠ ή Τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου ή άλλα εκπαιδευτικά, επιστημονικά ή ερευνητικά 
ιδρύματα, καθώς και με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
και οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής.

6. Τη σύνδεση του Εργαστηρίου με δημόσιους φορείς 
και οργανισμούς, με κοινωνικούς εταίρους και παραγω-
γικούς φορείς, με σκοπό την προαγωγή των ευρύτερων 
επιστημονικών του στόχων και την ανταποδοτικότητα 
στην κοινωνία.

7. Τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα συναφή με τα δι-
δακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου.

8. Την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων επι-
μόρφωσης, δια βίου μάθησης και σύντομου κύκλου 
σπουδών, καθώς και την αξιολόγηση σχετικών δράσεων.

Στο παραπάνω πλαίσιο, βασικός στόχος του Εργαστη-
ρίου είναι η δημιουργία κρίσιμης και εστιασμένης μάζας 
ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων υψηλού επιπέδου, η οποία θα προσδώσει στο 
Εργαστήριο και στα μέλη του ταυτότητα, ορατότητα και 
προστιθέμενη αξία, θα διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες για 
προβολή και εξωστρέφεια και θα αξιοποιήσει ευκαιρίες για 
προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού και χρηματοδότησης.

Επιμέρους στόχοι που απορρέουν από τα προηγού-
μενα είναι οι ακόλουθοι:

- Η οργάνωση και ομαδοποίηση ήδη υφιστάμενων 
δραστηριοτήτων κάτω από μία ενιαία στέγη, η οποία 
να διαθέτει κοινή επωνυμία και ομοιογενή ταυτότητα.

- Ο σχεδιασμός, η υποστήριξη και η υλοποίηση νέων 
δραστηριοτήτων, συναφών με τα γνωστικά αντικείμενα 
το Εργαστηρίου.

- Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την προσέλκυ-
ση ερευνητών και άλλου ανθρώπινου δυναμικού υψηλής 
ποιότητας και εμβέλειας.

- Η αξιοποίηση ευκαιριών για αυξημένη εξωστρέφεια, 
ανάπτυξη συνεργασιών, συμμετοχή σε σημαντικά ερευ-
νητικά και αναπτυξιακά έργα και σε χρηματοδότηση.

- Η γενικότερη προβολή και υποστήριξη των δραστη-
ριοτήτων του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 3
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί στο 
Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το προσωπικό απο-
τελείται από τον/την Διευθυντή/Διευθύντριά και μέλη 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του 
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που η επιστημονική 
τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά 
ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το λοιπό προ-
σωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού 
Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εξωτερικούς συ-
νεργάτες/εξωτερικές συνεργάτριες, προσκεκλημένους 
καθηγητές/προσκεκλημένες καθηγήτριες από ελλη-
νικά και ξένα ΑΕΙ και ερευνητικά κέντρα, ομότιμους 
καθηγητές/ομότιμες καθηγήτριες, διακεκριμένους/ες 
επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συναφείς 
τομείς, μεταδιδακτορικούς ερευνητές/μεταδιδακτορικές 
φοιτήτριες, επιστήμονες/επιστημόνισσες των οποίων 
τα ερευνητικά ενδιαφέροντα εμπίπτουν στα διδακτικά 
και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, καθώς και 
διοικητικό προσωπικό που τοποθετείται στο εργαστήριο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες 
καθηγητές/επισκέπτες καθηγήτριες της αλλοδαπής ή 
ημεδαπής και εξειδικευμένοι/ες επιστήμονες/επιστη-
μόνισσες, μπορούν να συνεργάζονται, κατά περίπτωση, 
με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν την 
αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το Εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου με συναφές γνωστικό αντικείμενο.

2. Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου, εκλέ-
γεται με τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται, 
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114). Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου 
μπορεί να ανήκει στις βαθμίδες του καθηγητή/της καθη-
γήτριας πρώτης βαθμίδας, του αναπληρωτή καθηγητή/της 
αναπληρώτριας καθηγήτριας ή του επίκουρου καθηγητή/
της επίκουρης καθηγήτριας και, σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος, αναπληρώνεται από το αρχαιότερο μέλος 
ΔΕΠ που είναι μέλος του Τμήματος και του Εργαστηρίου, 
ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις 
βαθμίδες μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

3. Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια του Εργαστηρίου ασκεί 
αρμοδιότητες, όπως:

α. Τον συντονισμό του διδακτικού (προπτυχιακού - με-
ταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.

β. Την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του 
ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.

γ. Τη μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ29160 Τεύχος B’ 2967/10.06.2022

και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.

δ. Την υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου.

ε. Την εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα του τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα 
με τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς.

στ. Τη μέριμνα για την οικονομική διαχείριση των πό-
ρων του Εργαστηρίου 

ζ. Τη μέριμνα για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με 
το αναγκαίο προσωπικό και την εποπτεία του προσωπι-
κού, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας 
νομοθεσίας, καθώς και για την οργάνωση ερευνητικών 
ομάδων επιστημονικού προσωπικού, προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών φοιτητών.

η. Τη μέριμνα για την κατανομή των χώρων του Ερ-
γαστηρίου.

θ. Την εισήγηση στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών.

ι. Την υπογραφή κάθε εξερχόμενου εγγράφου που σχε-
τίζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική υποδομή

Χώροι εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι οι χώροι 
που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
για τη διεξαγωγή του διδακτικού- ερευνητικού του έργου 
ή χώροι που μπορούν να παραχωρηθούν από δημόσιους 
ή ιδιωτικούς φορείς προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
για τον σκοπό αυτό. Στον χώρο του Εργαστηρίου γίνεται η 
εγκατάσταση των οργάνων και του λοιπού τεχνολογικού 
εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή εργα-
στηριακών ασκήσεων, διδακτικού-ερευνητικού έργου και 
ερευνητικών προγραμμάτων. Στο Εργαστήριο τηρούνται 
υποχρεωτικά οι όροι καλής λειτουργίας και υγιεινής, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Στον 
χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο 
του Εργαστηρίου και το ονοματεπώνυμο του Διευθυντή.

Άρθρο 6
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

2. Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια ενημερώνεται πριν από 
τη διεξαγωγή κάθε εργασίας, που γίνεται στο Εργαστήριο 
στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, 
που έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα 
στη χρησιμοποίηση οργάνων, λοιπού εξοπλισμού και 
χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

3. Ο Διευθυντής/Η Διευθύντρια έχει την ευθύνη για την 
εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού, Η/Υ, άλλων μηχανημάτων και υλικών που 
ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των εργαζομένων (προ-
σωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους χώρους όπου 
τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας, καθώς και την 
προστασία του εξοπλισμού, υλικών και εγκαταστάσεων 
του Εργαστηρίου από βλάβες.

4. Η χρήση ειδικών οργάνων του Εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές, που 
διαθέτουν ειδική εκπαίδευση επί των οργάνων αυτών και 
εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά όργανα 
και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη διεξαγωγή 
εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, στην κα-
τάσταση που είχαν παραχωρηθεί.

5. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύουσες 
διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς των 
διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργα-
στηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν εισηγήσεως 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια όργανα 
του Τμήματος.

6. Η λειτουργία των Εργαστηρίου και η ενδεχόμενη δέ-
σμευση χώρων δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την εκπαι-
δευτική λειτουργία του Ιδρύματος, οι δε παρεχόμενες από 
αυτό υπηρεσίες πρέπει να παρουσιάζουν επιστημονικό 
ενδιαφέρον και να προάγουν την επιστήμη στην πράξη.

Άρθρο 7
Έσοδα-Πόροι

Τα έσοδα και οι πόροι του Εργαστηρίου προέρχονται 
αποκλειστικά από ίδιους πόρους και δεν βαρύνουν τον 
προϋπολογισμό του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 
96 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), και ειδικότερα από:

α. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων που 
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό 
τρίτων.

β. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

γ. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το π.δ. 159/1984 
«Προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστη-
μιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής 
οργανισμούς» (Α’ 53).

δ. Τις κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές, παρα-
χωρήσεις και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προ-
έρχεται από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά 
πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τους 
σκοπούς των Εργαστηρίων, γενικότερα, και του οικείου 
Εργαστηρίου, ειδικότερα.

ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δι-
εθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

στ. Πληθοποριστική χρηματοδότηση (crowdfunding) 
επιστημονικής έρευνας, καθώς και εν γένει επιστημονι-
κών προϊόντων και υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

ζ. Τη λειτουργία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

η. Την οργάνωση δράσεων δια-βίου μάθησης, συνε-
δρίων, σχολείων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων και άλλων 
συναφών πρωτοβουλιών.

θ. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική διαχείριση των εσόδων 

που θα προέρχονται από την υλοποίηση κάθε είδους 
έργων και των σχετικών δαπανών θα γίνεται από την 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
(Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου).
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Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

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

 α. Πρωτόκολλο εισερχόμενων και εξερχόμενων εγ-
γράφων
 β. Αρχείο αλληλογραφίας
 γ. Βιβλίο πρακτικών-αποφάσεων 
 δ. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
 ε. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
 στ. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 
οργάνων 
 ζ. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο, τα οποία κρίνονται απα-
ραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία του Εργαστηρίου 
ή προβλέπεται από ειδικές διατάξεις.

Τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία μπορεί να τηρούνται 
και σε ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα - Λογότυπο

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο με-
λέτης του Φύλου, των ανισοτήτων και των διακρίσε-
ων» (Τίτλος στα Αγγλικά: «Laboratory for the study of 
Gender, inequalities and discriminations»). Αυτός ο 
τίτλος, καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή/της Διευ-
θύντριας του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώ-

ρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται 
το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτερικό 
κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και στον εσω-
τερικό «Εργαστήριο μελέτης του Φύλου, των ανισοτήτων 
και των διακρίσεων» και έχει ως έμβλημα στα έγγραφά 
του το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην Αγγλική 
γλώσσα, «Laboratory for the study of Gender, inequalities 
and discriminations»» χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για 
την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα έγγραφά του.

4. Το λογότυπο του Εργαστηρίου ακολουθεί τα πρό-
τυπα της νέας οπτικής ταυτότητας του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου και της Σχολής Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών.

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. 

 Τρίπολη, 2 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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*02029671006220008*

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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