
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φαρ-
μακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη» μεταξύ 
των Τμημάτων Νομικής (επισπεύδον) της Νομι-
κής Σχολής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, με τίτλο: «Εργαστήριο εφαρμογών 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης 
ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμο-
γής (ΕκΚοιΣ) - Laboratory of Applications for the 
Educational and Social Inclusion of individuals 
with learning and adaptation diffi  culties (LAESI)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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ου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 3053/18-02-2021)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανεπιστημίου 

εν Θεσσαλονίκη» (Α΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Το π. δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α΄ 106) 
«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος Α΄ 140).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 31-37 και 
43-45.

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. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 184).

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ.: α) 216772/Ζ1/ 
8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 434) και 
β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής 
από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 
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του ν. 4485/2017 (Α´114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α´38) “Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”».

9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 108075/Ζ1/
03-07-2019 (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 
809) με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντι-
πρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 105174/Ζ1/12-8-2020 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: 
Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 175/12-1-2021) του Τμήματος Νομικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Δια-
τμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία 
και Πράξη» μεταξύ των Τμημάτων Νομικής (επισπεύδον) 
της Νομικής Σχολής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Α.Π.Θ.

13. Την απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
576/18-1-2021) του Τμήματος Φαρμακευτικής για την 
ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Φαρμακευτικό Δίκαιο: 
Νομοθεσία και Πράξη» μεταξύ των Τμημάτων Νομικής 
(επισπεύδον) της Νομικής Σχολής και Φαρμακευτικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

14. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Νομικής (επισπεύδον) της Νομικής Σχολής 
και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. για τη συνδιοργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Φαρ-
μακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη».

15. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση με αριθμό 25/
26-1-2021) για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο με τίτλο 
«Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία και Πράξη» μεταξύ 
των Τμημάτων Νομικής (επισπεύδον) της Νομικής Σχο-
λής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Α.Π.Θ.

16. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού 
και του προϋπολογισμού του Α.Π.Θ., αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Φαρμακευτικό Δίκαιο: 
Νομοθεσία και Πράξη (τίτλος στην αγγλική γλώσσα 
“Pharmaceutical Law: Legislation and Practice”)» με-
ταξύ των Τμημάτων Νομικής (επισπεύδον) της Νομι-
κής Σχολής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής και το Τμή-
μα Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών του Α.Π.Θ. 
οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Φαρμακευτικό Δίκαιο: 
Νομοθεσία και Πράξη (τίτλος στην αγγλική γλώσσα 
“Pharmaceutical Law: Legislation and Practice”)», σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τον 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι το Φαρ-
μακευτικό Δίκαιο, όπως έχει διαμορφωθεί στο διεθνές, 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και εφαρμόζεται στην 
πράξη. Στον όρο «Φαρμακευτικό Δίκαιο» για τις ανάγκες 
του παρόντος Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται νόμοι, διατάξεις 
και κάθε άλλου είδους ρύθμιση ή απόφαση αρμόδιας 
αρχής που αφορά στην παραγωγή, διάθεση, εμπορία 
φαρμακευτικών προϊόντων κάθε είδους, όπως και λοι-
πών παραφαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα, την 
Ε.Ε. και στις υπόλοιπες χώρες.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η καλλιέργεια και η προα-

γωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο παρα-
πάνω πεδίο, ο εφοδιασμός και η ενίσχυση των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών1 με εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτό, 
με στόχο την πληρέστερη προετοιμασία τους για μια 
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον ιδιωτικό 
ή τον δημόσιο τομέα.

Πιο συγκεκριμένα, σκοποί του προγράμματος είναι:
1) Να εκπαιδεύσει και προετοιμάσει δικαστικούς λει-

τουργούς που χειρίζονται ως εισαγγελείς ή δικαστές 
υποθέσεις, που απαιτούν προσέγγιση και ερμηνεία 
ρυθμίσεων του δημόσιου και ιδιωτικού φαρμακευτι-
κού δικαίου, καθώς και νομικούς/δικηγόρους για το 
χειρισμό υποθέσεων που σχετίζονται με το πολυσχι- 
δές φαρμακευτικό δίκαιο στην Ελλάδα, την Ε.Ε., ακόμη 
και σε διεθνές επίπεδο, ώστε να μπορούν να παρέχουν 
εξειδικευμένη νομική συνδρομή σε φαρμακεία, φαρ-
μακευτικές επιχειρήσεις και βιομηχανίες παραγωγής 
φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων, 
καθώς και σε συνεταιρισμούς φαρμακοποιών, φαρμα-
καποθήκες και επιχειρήσεις χονδρεμπορίου φαρμάκων/
παραφαρμακευτικών προϊόντων. Για τον λόγο αυτό θα 
πραγματοποιείται ενδελεχής ερμηνεία καίριων ζητημά-
των του φαρμακευτικού δικαίου με μεγάλη πρακτική 
σημασία, όπως, ενδεικτικά, ζητήματα χορήγησης άδειας 
κυκλοφορίας φαρμάκων και δικαιωμάτων διανοητικής 
ιδιοκτησίας, τιμολογήσεις κ.λπ.

2) Να παράσχει σε αποφοίτους Τμημάτων Φαρμακευ-
τικής, Βιολογίας, Χημικών Μηχανικών, Γεωπονίας, Κτηνι-
ατρικής, Σχολής Δημόσιας Υγείας και λοιπών επιστημών 

1 Η χρήση του αρσενικού γένους για τον προσδιορισμό εκείνων 
που επιθυμούν να φοιτήσουν, φοιτούν ή διδάσκουν στο μεταπτυχι-
ακό πρόγραμμα παραπέμπει σε ανθρώπους και των δύο φύλων.
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υγείας, όπως και σε αποφοίτους Τμημάτων Οικονομικών 
Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.λπ. τις απαιτούμε-
νες γνώσεις φαρμακευτικού δικαίου που είναι απολύτως 
αναγκαίες για την απασχόλησή τους σε θέσεις ευθύνης 
σε φαρμακεία της κοινότητας και των νοσοκομείων, 
στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας (από την έρευνα 
και ανάπτυξη νέων φαρμάκων/παραφαρμακευτικών 
προϊόντων μέχρι την κυκλοφορία, εμπορία και διάθεση 
αυτών).

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Φαρμακευτικό Δίκαιο: Νομοθεσία 
και Πράξη (τίτλος στην αγγλική γλώσσα “Pharmaceutical 
Law: Legislation and Practice”)». Το προτεινόμενο πρό-
γραμμα Δ.Π.Μ.Σ. δεν διαχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέ-
χει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:
Πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής, Ιατρικής, Φαρμακευτι-

κής, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής και λοιπών 
Επιστημών Υγείας, Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Γεω-
πονίας, Οικονομικών Επιστημών, Πολιτικών Επιστημών 
και λοιπών Επιστημών που σχετίζονται με τη λειτουρ-
γία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα πλήρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται 
και ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές μονάδες - Γλώσσα διεξαγωγής του 
Προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90) ECTS. 
Συγκεκριμένα τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) 
το πρώτο (Α’ ) εξάμηνο, τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS), το δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο και το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο 
τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την εκπόνη-
ση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει 
ένδεκα (11) υποχρεωτικά μαθήματα: πέντε (5) υποχρεω-
τικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο, έξι (6) υποχρεω-
τικά μαθήματα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο και εκπόνηση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο τρίτο 
(Γ’ ) εξαμήνου.

Ως επίσημη γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. καθώς 
και ως γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ 
ανώτατο όριο στους τριάντα (30) μεταπτυχιακούς φοι-
τητές ετησίως, με δυνατότητα υπέρβασης κατά 10% εάν 
υπάρχουν ισοβαθμούντες στην τελευταία θέση υποψή-
φιοι φοιτητές.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και 
τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανο-
νισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3053/
18-2-2021) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων του Α.Π.Θ., 
καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/-ουσών, όπως 
αυτές ορίζονται στα άρθρα 36 και 45 του ν. 4485/2017.

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. πα-
ρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Νομικής του 
Α.Π.Θ.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Νομικής και του 
Τμήματος Φαρμακευτικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας - Τέλη φοίτησης

Συνολικό κόστος λειτουργίας
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογι-
σμικού 2.700,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 22.500,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 7.500,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Δ.Π.Μ.Σ. 0,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ.

143.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ.

40.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €
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Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 51.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότη-
τας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου

64.050,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος 
(=30% τελών φοίτησης) 141.750,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 472.500,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 

φοίτησης ποσού τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(4.500,00 €) συνολικά και αφορά το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 1 Ιουνίου 2021 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΝΝΟΥ

Ι

Αριθμ. 3454 (2)
    Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Εκπαιδευτικής 

και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας, με τίτλο: «Εργαστήριο εφαρμογών 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης 

ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμο-

γής (ΕκΚοιΣ) - Laboratory of Applications for the 

Educational and Social Inclusion of individuals 

with learning and adaptation difficulties (LAESI)» .

 O ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λει-

τουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α’ 87).

2. Την παρ. 24 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 «Δομή, 
λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 
διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» 
(Α’ 195), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 96 του 
ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Και-
νοτομία και άλλες διατάξεις» (Α’ 258).

3. Τις παρ. α και γ του άρθρου 5, την παρ. 22α του άρ-
θρου 80 και την παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4009/2011 
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπου-
δών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυμάτων» (Α΄195).

4. Τα άρθρα 28 και 29 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).

5. Την απόφαση της υπ’ αρ. 18/11.3.2021 συνεδρία-
σης της Συνέλευσης του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

6. Την υπ’ αρ. 18/28.4.2021 απόφαση της συνεδρίασης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

7. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και 
του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Εκπαι-
δευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, με τίτλο: «Εργαστή-
ριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερί-
ληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής 
(ΕκΚοιΣ) - Laboratory of Applications for the Educational 
and Social Inclusion of individuals with learning and 
adaptation difficulties (LAESI)» ως εξής:

Άρθρο 1 
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πο-
λιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας «Εργαστήριο 
εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίλη-
ψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής 
(ΕκΚοιΣ) - Laboratory of Applications for the Educational 
and Social Inclusion of individuals with learning and 
adaptation difficulties (LAESI)», το οποίο καλύπτει δι-
δακτικές, ερευνητικές και επιστημονικές ανάγκες στα 
γνωστικά αντικείμενα της εκπαιδευτικής και κοινωνικής 
συμπερίληψης των ατόμων με δυσκολίες μάθησης και 
προσαρμογής. Στο Εργαστήριο οργανώνονται και λει-
τουργούν οι ακόλουθες Μονάδες:

(α) Μονάδα Αποτελεσματικής Διδασκαλίας, Διαφο-
ροποιημένων Προγραμμάτων και Ανταπόκρισης στην 
Παρέμβαση, με αντικείμενα: 1) την παραγωγή εργαλεί-
ων και τον προσδιορισμό διαδικασιών αποτελεσματικής 
οικοσυστημικής αξιολόγησης μαθητών, περιβαλλόντων 
και προγραμμάτων, για την αντιμετώπιση δυσκολιών 
μάθησης και προσαρμογής, 2) την ανάπτυξη προγραμ-
μάτων αποτελεσματικής διδασκαλίας για την προαγωγή 
της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης, 3) την 
ανάδειξη πρακτικών για την προαγωγή της Ανταπόκρι-
σης στη Διδασκαλία, 4) την κριτική προσέγγιση και δι-
δακτική αναδιοργάνωση των προγραμμάτων σπουδών 
του γενικού σχολείου, με βάση τις αρχές του Καθολικού 
Σχεδιασμού και της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας,
5) την εκπόνηση και υλοποίηση Εξατομικευμένων Εκ-
παιδευτικών Προγραμμάτων για μαθητές με Ήπιες Εκ-
παιδευτικές Ανάγκες και 6) την εκπόνηση και υλοποίηση 
Εξατομικευμένων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για 
χαρισματικούς και ταλαντούχους μαθητές.

(β) Μονάδα Υποστήριξης της Αυτοπροσδιοριζόμενης 
Συμπεριφοράς και Μάθησης, με αντικείμενα: 1) την ανε-
ξαρτησία και την ανεξάρτητη διαβίωση, 2) την ποιότητα 
ζωής, 3) τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή και στις υπηρε-
σίες για ενήλικες, 4) τα συστήματα υποστήριξης για την 
ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και 5) την αυτοσυ-
νηγορία των εφήβων και νέων ενηλίκων με νοητικές και 
αναπτυξιακές αναπηρίες.
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(γ) Μονάδα Υποστήριξης της Κοινωνικής Συμπερίλη-
ψης μέσω της Τέχνης, με κύριο άξονα το Φεστιβάλ «Η 
αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» (RoDiFestival), 
με αντικείμενα: 1) την τέχνη ως μέσο έκφρασης, δημι-
ουργίας και κοινωνικής συμπερίληψης, 2) τον εθελοντι-
σμό, ως διαδικασία αλληλοαποδοχής μεταξύ ατόμων με 
και χωρίς αναπηρίες και 3) τις δραστηριότητες ελεύθε-
ρου χρόνου, ως πεδίο δράσεων για την προαγωγή της 
κοινωνικής συμπερίληψης

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

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

Σκοπός του εργαστηρίου είναι:

Άρθρο 3 
Σκοπός

1. Η κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών 
του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και άλλων Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε προπτυχιακό 
και μεταπτυχιακό επίπεδο, και ειδικότερα σε θέματα που 
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας των επιμέ-
ρους Μονάδων του εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιο-
ρίζονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

2. Η συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών και 
ακαδημαϊκά ιδρύματα ή άλλους φορείς της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συ-
μπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με 
εκείνους του εργαστηρίου.

3. Η συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, με οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με 
επιστημονικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και επαγ-
γελματικούς φορείς, με διεθνείς οργανισμούς ή οργα-
νώσεις καθώς και με φορείς του ιδιωτικού τομέα στα 
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

4. Ο σχεδιασμός και η διεξαγωγή ερευνών και μελετών 
στο επιστημονικό πεδίο της Συμπερίληψης, εκπαιδευτι-
κής και κοινωνικής, των ατόμων με δυσκολίες μάθησης 
και προσαρμογής

5. Η διοργάνωση επιστημονικών ημερίδων, διαλέξεων, 
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστη-
μονικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, η πραγματο-
ποίηση εξειδικευμένων δημοσιεύσεων και εκδόσεων, 
καθώς και η πρόσκληση αναγνωρισμένων Ελλήνων και 
ξένων επιστημόνων για συμμετοχή σε δράσεις κοινού 
ενδιαφέροντος.

6. Η εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών και εκ-
παιδευτικών αναγκών και θεμάτων, όταν και όποτε ζητεί-
ται συγκεκριμένη συνδρομή επί ζητημάτων με τα οποία 
ασχολείται το Εργαστήριο.

7. Η συνεργασία με συλλόγους ατόμων με αναπηρία 
και φορείς, για την ανταλλαγή υλικού, εργαλείων, εμπει-
ριών και τεχνογνωσίας.

8. Η ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας μεταξύ των μελών 
του Εργαστηρίου και εκπαιδευτικών φορέων (του Δημο-
σίου και Ιδιωτικού τομέα) για ενίσχυση της εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής δραστηριότητας αμφότερων, σε θέματα 
εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης.

9. Η συμμετοχή σε ΣΔΙΤ (Συμπράξεις Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα κάθε 
φορά στη νομοθεσία.

10. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 «Προ-
ϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά 
εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργα-
νισμούς» (Α’ 53).

11. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και τεχνικής 
υποστήριξης σε φορείς του δημόσιου τομέα (κεντρική 
διοίκηση, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ΝΠΔΔ και 
ΝΠΙΔ), στους κοινωνικούς εταίρους, κ.τ.λ., σε θέματα που 
εμπίπτουν στις δράσεις του.

Άρθρο 4 
Προσωπικό

Το «Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοι-
νωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης 
και προσαρμογής (ΕκΚοιΣ) - Laboratory of Applications 
for the Educational and Social Inclusion of individuals 
with learning and adaptation difficulties (LAESI)» στε-
λεχώνεται από:

1. Μέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο Τμήμα Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονί-
ας, και γενικότερα σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας, και έχουν γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται 
με τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

2. Μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) 
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και 
μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού 
(ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο σχετίζεται με 
το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

3. Επισκέπτες καθηγητές που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ της 
αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένους επιστήμονες.

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

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

6. Ομότιμους και αφυπηρετήσαντες καθηγητές πανε-
πιστημίου, οι οποίοι μπορούν να συνεργάζονται κατά 
περίπτωση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυ-
πηρετούν την αποστολή και τους στόχους του εργαστη-
ρίου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδα-
κτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας και ορίζεται με τη διαδικασία του 
άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).
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2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιό-
τητες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο συντονι-
σμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μεταπτυχιακού) 
και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η υποβολή στη 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προγράμματος 
λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα για την τή-
ρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την οικονομική 
διαχείριση και την κατανομή των χώρων του εργαστη-
ρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος για τον 
ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά και τον 
κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμή-
ματος του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων, 
καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που σχετίζεται 
με το εργαστήριο.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται στο χώρο που κατα-
λαμβάνει το ISOBOX στο εξωτερικό πάρκινγκ, που έχει 
παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο στο Φεστιβάλ «Η 
αντανάκλαση της αναπηρίας στην τέχνη» ή σε οποιο-
δήποτε άλλο χώρο παραχωρηθεί από το Τμήμα 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. Το ερ-
γαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο χώρο εγκατάστασης 
τοποθετείται πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.

2. Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

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

4. Η χρησιμοποίηση του εξοπλισμού του εργαστηρίου 
επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνη-
τές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευ-
ση και εξουσιοδότηση από τον διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή 
τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

Άρθρο 7
Έσοδα και πόροι του Εργαστηρίου

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

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό 
ή λογαριασμό τρίτων, την εκπόνηση μελετών και την 
παροχή υπηρεσιών προς δημόσιους, κοινωνικούς και 
ιδιωτικούς φορείς.

2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών 
προϊόντων.

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

4. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από 
διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις 
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.

5. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που 

καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τους 
σκοπούς του εργαστηρίου και

7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 8
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων

2. Αρχείο αλληλογραφίας.
3. Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
4. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων.
5. Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους.
6. Φάκελος ετήσιου απολογισμού δραστηριοτήτων.
7. Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
8. Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
9. Αρχείο ερευνητικών δεδομένων.
Με απόφαση του Διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο για το ερ-
γαστήριο.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι: «Εργαστήριο εφαρ-
μογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατό-
μων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής (ΕκΚοιΣ) - 
Laboratory of Applications for the Educational and Social 
Inclusion of individuals with learning and adaptation 
difficulties (LAESI)». Αυτός ο τίλος, καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους 
χώρους που είναι εγκατεστημένο και δραστηριοποιείται 
το Εργαστήριο.

2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και στον 
εσωτερικό «Εργαστήριο εφαρμογών Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθη-
σης και προσαρμογής (ΕκΚοιΣ)» και έχει ως έμβλημα στα 
έγγραφά της το αντίστοιχο του Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας.

3. Ανάλογη σφραγίδα, με τα στοιχεία στην αγγλική 
γλώσσα «Laboratory of Applications for the Educational 
and Social Inclusion of individuals with learning and 
adaptation difficulties (LAESI)», χρησιμοποιεί το Εργα-
στήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του και τα 
έγγραφά του.
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Άρθρο 10 

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 31 Μαΐου 2021
Ο Πρύτανης

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ   
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*02025141406210008*

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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