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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
21 Μαρτίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Αναγνώριση του Διιδρυματικού Προγράμματος
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική
Πράξη» των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του
ΠΑ.Δ.Α. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και της Ανώτατης
Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας, στο πεδίο των Επιστημών της
Αγωγής και χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους
του.

2

Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης σε έξι (6) προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021.

3

Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης σε είκοσι δύο (22) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021.

4

Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής
Έρευνας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

5

Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο
Βιολογίας» και καθορισμός του Εσωτερικού του
Κανονισμού.

Αρ. Φύλλου 965

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21581
(1)
Αναγνώριση του Διιδρυματικού Προγράμματος
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική
Πράξη» των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του
ΠΑ.Δ.Α. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας, στο πεδίο των Επιστημών της
Αγωγής και χορήγηση πιστοποίησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του.
Η ΣΥΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου
3, της παρ. 2 του άρθρου 4, της παρ. 5 του άρθρου 5
και των παρ. 5, 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
(Φ.Ε.Κ. 38/2-3-2018, τ.Α΄): «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Φ.Ε.Κ. 195/6-9-2011,
τ.Α΄): «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των
Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. 114/4-8-2017,
τ.Α΄): «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
4. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Φ.Ε.Κ. 70/7-5-2019,
τ.Α΄) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία,
Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
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5. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4589/
2019 «Συνέργειες Ε.Κ.Π.Α., Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό ταμείο και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 13 Α΄), σύμφωνα με την οποία η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής.
6. Την παρ. 1 περ. β του άρθρου 111 του ν. 4547/2018
(ΦΕΚ 102/τ.Α΄/12-6-2018), όπου αναφέρεται ότι η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται με την
κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού
διπλώματος στις επιστήμες της αγωγής, αντικαθιστώντας
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010.
7. Την ίδρυση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3068/τ.Β΄/31-7-2019) με
τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική
Πράξη» (ΦΕΚ 3287/τ.Β΄/27-8-2019 έγκρισης κανονισμού
σπουδών) των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και
Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό
Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Αθήνας (ΑΣΠΑΙΤΕ).
8. Τη με αριθμ. 4/11-11-2019 απόφαση της Συνέλευσης
της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής του ΔΠΜΣ «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη» των
Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών
της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας (ΑΣΠΑΙΤΕ).
9. Το με αριθμ. 9/10-2-2020 έγγραφο της Διευθύντριας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη», που αφορά την αναγνώριση του ως
ΔΠΜΣ που ανήκει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής
και τη χορήγηση πιστοποίησης Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στους αποφοίτους του.
10. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/6-8-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/13-8-2019,
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
11. Τη με αριθμ. 43283/9-9-2019 απόφαση: «Σύσταση Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
12. Τη με αριθμό Πράξη 1/20-2-2020 (θέμα 46ο) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφάσισε:
να εγκρίνει την αναγνώριση του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο
«Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Εκπαιδευτική Πράξη»
των Τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογι-
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στών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής
και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Αθήνας (ΑΣΠΑΙΤΕ), ως
ΔΠΜΣ που ανήκει στο πεδίο των Επιστημών της Αγωγής
και τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
στους αποφοίτους του.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 28 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
I

Αριθμ. ΤΕΚ: 511
(2)
Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης σε έξι (6) προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό έτος
2020-2021.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρ. 462/3.4.Α. ακ./6-2-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 4 και παρ. 5 του
ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
2. τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 1 του ν. 2083/1992
(ΦΕΚ 159/τ.Α’) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης»,
3. τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 16 και 52 εδ. 4
του ν. 2817/2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α’),
4. τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού
τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 156 Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
5. τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 22α του ν. 4009/
2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των
σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) όπως ισχύουν,
6. 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 (ΦΕΚ
98 Α’), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
7. Την αριθμ. 140286/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ
721/11-9-2019, τ.ΥΟΔΔ)»,
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8. το πρακτικό της με αριθμό 462/6-2-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου,
9. τα υφιστάμενα προγράμματα προπτυχιακών σπουδών του Ε.Α.Π., αποφασίζει:
1. τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης στις 4.450 σε έξι (6) Προγράμματα
Προπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Πληροφορική

1.200

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

250

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

800

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

600

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

100

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

1.500

2. τον καθορισμό καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% επιπλέον του αριθμού παρεχόμενων
θέσεων και συγκεκριμένα 223 θέσεις στα Προπτυχιακά
Προγράμματα Σπουδών υποψηφίων πασχόντων από
σοβαρές παθήσεις, οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις
του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 Α΄) ως ισχύει,
3. τον καθ΄ υπέρβαση αριθμό εισακτέων κρατούμενων
φοιτητών στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών σε
είκοσι (20) θέσεις, σύμφωνα με την από 21η Σεπτεμβρίου
2016 Συμφωνία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και του Ε.Α.Π.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
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3. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.
4. Την αριθμ. 140286/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ
721/11-9-2019, τ.ΥΟΔΔ)».
5. Το πρακτικό της με αριθμό 462/6-2-2020 Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
τον καθορισμό του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων φοίτησης στις 6.130 σε είκοσι δύο (22) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:
Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα

90

Σχεδιασμός Φωτισμού

60

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

30

Διαχείριση Αποβλήτων

335

Διαχείριση και Τεχνολογίας Ποιότητας

350

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

420

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρρύπανση
200
και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών των
Φυσικών Επιστημών

300

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

120

Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2020

Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά
220
Συστήματα

Ο Πρόεδρος

Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
I

Αριθμ. ΤΕΚ: 510
(3)
Καθορισμός του αριθμού των προσφερόμενων
θέσεων φοίτησης σε είκοσι δύο (22) προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) για το ακαδημαϊκό
έτος 2020-2021.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρ. 462/3.4.Β. ακ./6-2-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και των παρ. 4 και 5 του
άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 τ.Α’), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 80 παρ. 22 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) όπως ισχύει καθώς
και το γεγονός ότι δεν έχει δημοσιευθεί μέχρι σήμερα ο
Οργανισμός του Ιδρύματος.

260

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

90

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

100

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές
Κατασκευές

100

Εκπαίδευση Ενηλίκων

300

Επιστήμες της Αγωγής

800

Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και
Χριστιανικός Πλουραλισμός

180

Master in Business Administration

450

Τραπεζική

455

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

450

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

390

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

430

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Αριθμ. ΤΕΚ: 512
(4)
Έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής
Έρευνας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση 462/3.26.2.ακ./6-2-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις», όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 45 και της παρ. 8 του
άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις (Α΄ 114).
3. Την αριθμ. 140286/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ
721/11-9-2019, τ.ΥΟΔΔ)».
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο
εσωτερικός κανονισμός του Ιδρύματος.
5. Το με αριθμό 110/19-1-2012 πρακτικό της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
6. Το με αριθμό 462/6-2-2020 πρακτικό της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Μεταδιδακτορικής Έρευνας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως ακολούθως:
KANONIΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
1. Ορισμοί
Ως μεταδιδακτορικός συνεργάτης ορίζεται «ο κάτοχος
διδακτορικού διπλώματος από αναγνωρισμένο ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ο οποίος συνεργάζεται με τουλάχιστον ένα μέλος
ΔΕΠ του ΕΑΠ».
Η συνεργασία αυτή έχει αποδεδειγμένα ισχυρά ερευνητικό χαρακτήρα, οδηγεί στην κατοχύρωση ή δημοσίευση επιστημονικών αποτελεσμάτων και μπορεί να είναι
έμμισθη ή άμισθη.
Η πρόσληψη μεταδιδακτορικών συνεργατών για τα
μέλη ΔΕΠ του ΕΑΠ εγκρίνεται από την Κοσμητεία της
οικείας Σχολής και έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια,
η οποία καθορίζεται από την Κοσμητεία. Η διάρκεια της
πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Με τη
λήξη αυτής δίνεται η δυνατότητα ανανέωσης.
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2. Υποβολή υποψηφιότητας και απαραίτητα προσόντα
Ο ενδιαφερόμενος να εκπονήσει μεταδιδακτορική
έρευνα στο ΕΑΠ πρέπει είτε να υποβάλλει υποψηφιότητα σε ανοικτή προκήρυξη, είτε, όταν δεν έχει δημοσιευτεί τέτοια, να επικοινωνεί με μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ του
οποίου τα ερευνητικά ενδιαφέροντα είναι συγγενή προς
το γνωστικό πεδίο στο οποίο ο υποψήφιος επιθυμεί να
εκπονήσει την έρευνα.
Μια Σχολή του ΕΑΠ μπορεί να δημοσιεύει σε τακτά
διαστήματα προκήρυξη για την πρόσληψη μεταδιδακτορικών συνεργατών. Η προκήρυξη αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του ΕΑΠ και όπου αλλού
κρίνει δόκιμο η Σχολή. Στην προκήρυξη αναφέρονται
τα επιστημονικά πεδία και τα αντικείμενα της συνεργασίας, το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ, οι όροι συνεργασίας (π.χ.
διάρκεια συνεργασίας, χώρος εργασίας του συνεργάτη,
απαραίτητη υποδομή, αμοιβή, υποχρεώσεις κ.ά.) και
λοιπές πληροφορίες.
Οι υποψήφιοι μεταδιδάκτορες θα πρέπει να διαθέτουν
κατ’ελάχιστο τα εξής τυπικά προσόντα:
1. Διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο ίδρυμα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύεται είτε με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
είτε με τη συγγραφή ή παρουσίαση επιστημονικών εργασιών στην Αγγλική.
Εφόσον απαιτείται από το θέμα της έρευνας, η Κοσμητεία μπορεί να θέτει και επιπλέον προϋποθέσεις, όπως η
γνώση μιας ή περισσότερων ακόμη γλωσσών, κ.ά.
3. Επιλογή υποψηφίων
Σε περίπτωση πολλών υποψηφίων για την ίδια θέση,
το μέλος ΔΕΠ που πρόκειται να αναλάβει την επίβλεψη
της μεταδιδακτορικής έρευνας, κατατάσσει τους υποψήφιους με βάση τα προσόντα τους.
Η Κοσμητεία, με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια και μετά
από εισήγηση του μέλους ΔΕΠ, εγκρίνει την έναρξη της
μεταδιδακτορικής συνεργασίας και αναθέτει την επίβλεψη της έρευνας στο εν λόγω μέλος ΔΕΠ.
4. Υποχρεώσεις Κοσμητείας
Η Κοσμητεία μεριμνά για την εξασφάλιση χώρου και
της απαραίτητης ερευνητικής υποδομής σε κάθε μεταδιδακτορικό ερευνητή μετά από αίτηση του επιβλέποντα
την έρευνα μέλους ΔΕΠ του ΕΑΠ.
Στην περίπτωση που η μεταδιδακτορική έρευνα χρήζει ερευνητικής υποδομής που δε μπορεί να διαθέσει
η Σχολή ή το ΕΑΠ, στην απόφαση της Κοσμητείας θα
πρέπει να αναφέρεται και ο φορέας (ΑΕΙ, Ερευνητικό
Κέντρο, Δημόσια ή Ιδιωτική επιχείρηση, κ.ά.) ο οποίος
θα προσφέρει την υποδομή. Στην περίπτωση αυτή, η
Κοσμητεία μεριμνά για τη σύναψη των απαραίτητων
συμφωνιών.
5. Επιβλέπων την έρευνα
Το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ του ΕΑΠ:
1. υποστηρίζει επιστημονικά και ερευνητικά τον μεταδιδάκτορα και διασφαλίζει την ομαλή διεξαγωγή της
έρευνας,
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2. επιβλέπει και αξιολογεί την πρόοδο της μεταδιδακτορικής έρευνας,
3. υποβάλλει στην Κοσμητεία ετήσια έκθεση προόδου
της μεταδιδακτορικής έρευνας,
4. μεριμνά για τη διάχυση των αποτελεσμάτων της
έρευνας στα μέλη της Σχολής και της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ,
5. φροντίζει για την κατοχύρωση των επιστημονικών
αποτελεσμάτων της έρευνας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ΕΑΠ
6. μεριμνά για τη διασφάλιση της φήμης και τη μη
προσβολή του ονόματος του ΕΑΠ ως αποτέλεσμα της
έρευνας,
7. προτείνει τη διακοπή, τον τερματισμό ή την ανανέωση της συνεργασίας του μεταδιδακτορικού ερευνητή,
6. Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταδιδακτορικών
συνεργατών.
Σε κάθε μεταδιδακτορικό συνεργάτη παραχωρούνται
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΕΑΠ και
δικαιώματα πρόσβασης στις ψηφιακές υπηρεσίες του
ΕΑΠ ανάλογα με αυτά των υποψηφίων διδακτόρων.
Κάθε μεταδιδακτορικός συνεργάτης μπορεί να συνεργάζεται για την υλοποίηση της έρευνάς του με τα
τμήματα, τις δομές και τις ανεξάρτητες μονάδες του ΕΑΠ.
Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές υποχρεούνται:
1. να συνεργάζονται ομαλά και διαφανώς με τα μέλη
της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΑΠ,
2. να παράσχουν εκπαιδευτικό ή ακαδημαϊκό έργο στη
Σχολή ή στο ΕΑΠ μετά από απόφαση της Κοσμητείας,
3. να μη δημοσιοποιούν ή δημοσιεύουν τα αποτελέσματα της μεταδιδακτορικής έρευνας χωρίς την έγκριση
ή συγκατάθεση του επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ,
4. να αναγράφουν την ιδιότητα του μεταδιδακτορικού ερευνητή του ΕΑΠ σε κάθε επιστημονική εργασία,
παρουσίαση σε συνέδριο ή άλλη δημόσια προβολή των
αποτελεσμάτων και του περιεχομένου της μεταδιδακτορικής έρευνας,
5. να μεριμνούν για την τήρηση και εφαρμογή της
ακαδημαϊκής δεοντολογίας, της επιστημονικής ηθικής
και της κοινωνικής προσφοράς κατά τη διεξαγωγή της
έρευνας,
6. να μεριμνούν για τη διασφάλιση της φήμης και τη
μη προσβολή του ονόματος του ΕΑΠ ως αποτέλεσμα
της έρευνας,
7. να υποβάλλουν εκθέσεις προόδου της έρευνας
καθ’υπόδειξη της Κοσμητείας και ελλείψει άλλης απόφασης, κατ’έτος κατ’ελάχιστον,
8. να παρουσιάζουν δημόσια τα αποτελέσματα της
έρευνάς τους.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Αριθμ. ΤΕΚ: 514
(5)
Ίδρυση Εργαστηρίου στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την ονομασία «Εργαστήριο Βιολογίας» και καθορισμός του Εσωτερικού του
Κανονισμού.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση 462/3.7.2. ακ./6-2-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 27 του ν. 2083/1992
«Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» ως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266/τ.Α’/24-12-1997)
«Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο» ως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν.
4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμα το προεδρικό
διάταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017
(ΦΕΚ 114/τ.Α’/4-8-2017).
5. Τις διατάξεις του αρ. 60 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ
83/Α’/11-5-2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις».
6. Του άρθρου 80 παρ. 5α και παρ. 22γ του ν. 4009/2011
«Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195)
όπως ισχύει, και του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 (Α’ 258)
όπως ισχύει.
7. Την αριθμ. 140286/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίουορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΦΕΚ
721/11-9-2019, τ.ΥΟΔΔ)».
8. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του
Ιδρύματος.
9. Το πρακτικό της με αριθμό 195/14-1-2020 Συνεδρίασης της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών και
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
10. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (συνεδρίαση 462/
6-2-2020).
11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου,
αποφασίζει:
Άρθρο 1
Ίδρυση - Αντικείμενο
Ιδρύεται στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου εργαστήριο
με τίτλο «Εργαστήριο Βιολογίας» και αντίστοιχο τίτλο
στην αγγλική “Laboratory of Biology”. Οι Δραστηριότητες
του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

10184

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

• Την διεξαγωγή Επιστημονικής έρευνας σε γνωστικά
αντικείμενα της Βιολογίας, όπως Γενετική-Επιγενετική,
Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία.
• Τη διεξαγωγή Επιστημονικής έρευνας σε διεπιστημονικά αντικείμενα που σχετίζονται με την Βιολογία, όπως
οι επιπτώσεις του περιβάλλοντος στα έμβια συστήματα/
οργανισμούς.
• Την διεξαγωγή Εκπαιδευτικής έρευνας στο αντικείμενο της Βιολογίας.
• Την ανάπτυξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου που προσφέρεται στα προγράμματα σπουδών του
ΕΑΠ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα
γνωστικά αντικείμενα της Κυτταρικής και Μοριακής
Βιολογίας, της Βιοχημείας (ειδικότερα της Παθο-βιοχημείας), της Φυσιολογίας, της Γενετικής και της Αναπτυξιακής Βιολογίας.
• Την υλοποίηση του εργαστηριακού εκπαιδευτικού
έργου που προσφέρεται στα προγράμματα σπουδών
του ΕΑΠ, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στα
προαναφερθέντα γνωστικά αντικείμενα, με διεξαγωγή
Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων (ΕΘΕ), εκπόνηση
πειραματικών διπλωματικών εργασιών και άλλα σχετικά.
• Την ανάπτυξη εναλλακτικού υλικού και μεθόδων για
την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
• Την προσέλκυση χρηματοδότησης μέσω ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων.
• Την συνεργασία με φορείς και ιδρύματα που δραστηριοποιούνται έχοντας ανάλογους σκοπούς.
• Την προβολή και διάχυση των επιστημονικών αποτελεσμάτων στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το ευρύτερο
κοινωνικό σύνολο, καθώς και την αξιοποίησή τους σε
διεπιστημονικές εφαρμογές και συνέργειες.
• Την παροχή υπηρεσιών προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου.
Άρθρο 2
Σκοπός - Αποστολή
Το εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό
επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών
των Προγραμμάτων Σπουδών, Θεματικών Ενοτήτων
(Θ.Ε.) και Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων (Ε.Θ.Ε.)
της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου σε θέματα που
εμπίπτουν στα αντικείμενα δραστηριότητας του εργαστηρίου όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1
του παρόντος.
2. Την προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στην
περιοχή της Βιολογίας και της διεπιστημονικής έρευνας
σε θέματα που εμπίπτουν στο άρθρο 1 του παρόντος.
3. Την συνεργασία κάθε μορφής με κέντρα ερευνών
και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συμπίπτουν,
συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους
του εργαστηρίου.
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4. Την συνεργασία κάθε μορφής με φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη διάχυση του επιστημονικού επιτεύγματος στην εκπαιδευτική και μαθητική
κοινότητα και την εκπαιδευτική αξιοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου.
5. Την συνεργασία κάθε μορφής με φορείς επαγγελματικής κατάρτισης για την από κοινού προώθηση των
επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών συνιστωσών των δύο φορέων στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους στους τομείς ενδιαφερόντων τους.
6. Την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κύκλων μαθημάτων, επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων,
σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, θερινών σχολείων
και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση
Ελλήνων και ξένων αναγνωρισμένων επιστημόνων.
7. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στις
κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 3
Προσωπικό
Το εργαστήριο στελεχώνεται από διδάσκοντες (ΔΕΠ,
ΣΕΠ) της ΣΘΕΤ, ΕΑΠ, που το γνωστικό αντικείμενο της
θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα ερευνητικά και διδακτικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από επιστημονικούς
συνεργάτες που διαθέτουν τα προσόντα του ερευνητή,
από μέλη του εργαστηριακού και διοικητικού/τεχνικού
προσωπικού του ΕΑΠ, καθώς και από μετα-διδάκτορες,
υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές και
λοιπό προσωπικό.
Άρθρο 4
Διοίκηση - Αρμοδιότητες
1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του διδακτικού προσωπικού της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ με τριετή θητεία που
δύναται να ανανεωθεί και ορίζεται με τη διαδικασία του
άρθρου 29 του ν. 4485/2017.
2. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας του εργαστηρίου και διατηρεί το
μητρώο υποδομών, συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο αυτού, υποβάλει στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤ
του ΕΑΠ τον ετήσιο απολογισμό και προγραμματισμό
λειτουργίας του και μεριμνά για την τήρηση του. Επίσης, εισηγείται στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου,
τον ορισμό υπευθύνων σε επιμέρους τομείς και μεριμνά για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και
την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, καθώς
και για τα αναλώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό
αυτού, υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το
εργαστήριο και είναι αρμόδιος για οποιαδήποτε θέμα
που αφορά το εργαστήριο και δεν ανατίθεται ρητώς
σε άλλο όργανο.
3. Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει μέρος των
αρμοδιοτήτων του στους υπευθύνους των επιμέρους
τομέων, να ορίζει μετά από έγκριση της Κοσμητείας της
ΣΘΕΤ του ΕΑΠ γνωμοδοτικό συμβούλιο, και να εκδίδει
ερμηνευτικές εγκυκλίους σχετικές με τις λεπτομέρειες
εφαρμογής της παρούσας.
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Άρθρο 5
Εγκατάσταση - Λειτουργία
1. Το εργαστήριο εγκαθίσταται σε χώρους που παραχωρούνται από το ΕΑΠ σε αυτό για τη διεξαγωγή του
έργου του. Στους χώρους εγκατάστασης τοποθετείται
πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου.
2. Ο Διευθυντής 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 και χώρων, σε περίπτωση που
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
3. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των
εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών),
στους χώρους, καθώς και την προστασία των οργάνων
και εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.
4. Η χρησιμοποίηση του ειδικού εξοπλισμού του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους
ερευνητές, που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από το διευθυντή αυτού.
Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5. Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα
του ΕΑΠ είναι δυνατή η ένταξη επιστημόνων σε τομείς
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Άρθρο 6
Πόροι
Τα έσοδα και οι πόροι του εργαστηρίου προέρχονται
από:
1. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που
πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή λογαριασμό
τρίτων.
2. Τη διάθεση ερευνητικών και εν γένει επιστημονικών
προϊόντων.
3. Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3,
παρ. 3 του π.δ. 159/1984.
5. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις
και νομικά ή φυσικά πρόσωπα.
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6. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που
καταλείπονται στο ΕΑΠ για τους σκοπούς του οικείου
εργαστηρίου.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Άρθρο 7
Τηρούμενα βιβλία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: μητρώο επιστημονικών οργάνων
(υποδομές), βιβλία εσόδων-εξόδων, βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, φάκελος διοικητικών αποφάσεων κάθε
έτους, κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών
και οργάνων, αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων, βιβλίο μεταβολών προσωπικού, βαθμολόγιο φοιτητών,
πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και κάθε
άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδικές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.
Άρθρο 8
Τίτλος - Σφραγίδα
1. Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Βιολογίας», και αναγράφεται σε κάθε έντυπό του. Ο τίτλος
αυτός καθώς και τα στοιχεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστημίου που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.
2. Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία
του όμοια σφραγίδα με αυτή της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την προσθήκη του τίτλου του Εργαστηρίου.
3. Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην Αγγλική
γλώσσα χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.
Άρθρο 9
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 25 Φεβρουαρίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02009652103200008*

