
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων - ΕΕΛΝΟ» 
(Laboratory for the Surveillance of Infectious 
Diseases - LSID) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας 
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του 
Εσωτερικού Κανονισμού του.

2 Επανίδρυση ΠΜΣ με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και 
Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημί-
ου Πελοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 56497 (1)
   Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 

Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων - ΕΕΛΝΟ» 

(Laboratory for the Surveillance of Infectious 

Diseases - LSID) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσι-

ας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Αττικής και καθορισμός του 

Εσωτερικού Κανονισμού του.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 

38/τ.Α΄/02-03-2018) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τη με αριθμ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (Φ.Ε.Κ. 564/
13-08-2019, τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και 
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής».

4. Την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με την ίδρυση και 

λειτουργία των Εργαστηρίων (συνεδρίαση με αριθμό 
20/02-10-2018, θέμα 49).

5. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολι-
τικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 
1/10-09-2019).

6. Την έκθεση σκοπιμότητας ίδρυσης του Εργαστηρίου 
με τίτλο: «Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημά-
των - ΕΕΛΝΟ» στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και την στελέχωση του με μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου.

7. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (συνεδρίαση με αριθμό 4/17-10- 2019, 
θέμα 8ο ) για την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργα-
στήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων - ΕΕΛΝΟ» 
(Laboratory for the Surveillance of Infectious Diseases - 
LSID) στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

8. Το ν. 4610/2019, μέρος Β, κεφ. Α, άρθρα 57 και 58, 
ότι το Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας αποτελεί οιωνοί 
καθολικό διάδοχο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.

9. Τους ν. 4610/2019, μέρος Β, κεφ. Α, άρθρο 57, παρ. 5
και ν. 2690/1999 (Α’45), παρ. 3. άρθρο 20, περί γνωμο-
δότησης προς τον Υπουργό Υγείας.

10. Ότι το Εργαστήριο που ιδρύεται με την παρούσα 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
θα λειτουργεί αποκλειστικά με ίδιους πόρους, δεν θα 
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Επιτή-
ρησης Λοιμωδών Νοσημάτων - ΕΕΛΝΟ» (Laboratory for 
the Surveillance of Infectious Diseases - LSID) στο Τμήμα 
Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τον καθορισμό 
του Εσωτερικού Κανονισμού του.

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται στο Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, το Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Επιτήρη-
σης Λοιμωδών Νοσημάτων - ΕΕΛΝΟ» (Laboratory for 
the Surveillance of Infectious Diseases - LSID), το οποίο 
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εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
στα γνωστικά αντικείμενα της εργαστηριακής επιτήρη-
σης και διερεύνησης επιδημιών από λοιμογόνους πα-
ράγοντες (βακτήρια, ιούς, παράσιτα) και ειδικότερα στο 
αντικείμενο της διάγνωσης, ταυτοποίησης και τυποποί-
ησης του αιτίου που τις προκαλεί καθώς και της χρήσης 
των επιδημιολογικών δεδομένων που προκύπτουν στην 
ανάπτυξη πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης των 
λοιμωδών νοσημάτων.

Συγκεκριμένα, στο «Εργαστήριο Επιτήρησης Λοι-
μωδών Νοσημάτων - EEΛΝΟ» (Laboratory for the 
surveillance of infectious diseases) του Τμήματος Πολι-
τικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, λειτουργούν οι ακό-
λουθες Μονάδες ώστε να εξυπηρετούνται εκπαιδευτι-
κές και ερευνητικές ανάγκες στα ακόλουθα επιμέρους 
γνωστικά αντικείμενα επιτήρησης και εργαστηριακής 
διερεύνησης. Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσονται και 
τα Εθνικά Κέντρα Αναφοράς ως φυσική συνέχεια των 
Εθνικών Κέντρων Αναφοράς τα οποία λειτουργούσαν 
στην (πρώην) ΕΣΔΥ και επί του παρόντος λειτουργούν 
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 2, τον ν. 4610/2019, άρ-
θρο 58, παρ. 1 και τον ν. 4600/2019, άρθρο 59, παρ.1., 
περί αναγνώρισης των εργαστηρίων της Εθνικής Σχολής 
Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.) ως Κέντρα Αναφοράς για συ-
γκεκριμένα νοσήματα.

1. Μονάδα εργαστηριακής επιτήρησης παρασιτι-
κών και τροπικών λοιμώξεων (Unit for the laboratory 
surveillance of parasitic and tropical infections) ως 
συνέχεια του εργαστηρίου παρασιτικών και τροπικών 
νοσημάτων, στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί και 
το Κέντρο Αναφοράς Ελονοσίας (διαπιστευμένο κατά 
ISO 15189:2012, από το ΕΣΥΔ με Aρ. Πιστοποιητικού 
1136/2018) το οποίο καλύπτει σε εθνικό επίπεδο τη δι-
ερεύνηση της ελονοσίας.

2. Μονάδα Εργαστηριακής Επιτήρησης της Βακτηρια-
κής Μηνιγγίτιδας (Unit for the laboratory Surveillance of 
Bacterial Meningitis) στην οποία εντάσσεται και λειτουρ-
γεί ως φυσική συνέχεια και το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς 
Μηνιγγίτιδας (διαπιστευμένο κατά ISO 15189:2012, αρ. 
πιστοποιητικού ΕΣΥΔ 902/2014) το οποίο σε εθνικό επί-
πεδο την διερεύνηση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας και 
τους λοιμογόνους παράγοντες που την προκαλούν.

3. Μονάδα Εργαστηριακής Επιτήρησης Τροφιμογε-
νών Νοσημάτων (Unit of Foodborne Diseases laboratory 
Surveillance) στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί ως 
φυσική συνέχεια και το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Σαλ-
μονελλών, Σιγκελλών, δονακίων χολέρας.

4. Μονάδα επιτήρησης νοσοκομειακών λοιμώξεων 
και μικροβιακής αντοχής (Unit for hospital acquired 
infections and antimicrobial resistance) η οποία εξειδι-
κεύεται στην διερεύνηση συρροών παθογόνων μικροβί-
ων από κλινικά και περιβαλλοντικά δείγματα συνεισφέ-
ροντας στη διακοπή τυχόν διασπορών.

5. Μονάδα Εργαστηριακής επιτήρησης HIV/AIDS 
λοίμωξης και ιογενών ηπατιτίδων (Unit for laboratory 
surveillance of HIV/AIDS infection and viral hepatitis) 
στην οποία εντάσσεται και λειτουργεί ως φυσική συνέ-

χεια και το Εθνικού Κέντρο Αναφοράς AIDS Ν. Ελλάδος 
με στόχο την καταγραφή, επιδημιολογική επιτήρηση και 
διαχείριση της HIV λοίμωξης και ιογενών ηπατιτίδων.

6. Μονάδα Iατρικής Εντομολογίας (Unit of Medical 
Entomology) η οποία λειτουργεί ως φυσική συνέχεια του 
Εργαστηρίου Ιατρικής Εντομολογίας με στόχο την χαρ-
τογράφηση και καταγραφή ειδών κουνουπιών ενδημι-
κών και χωροκατακτητικών στον Ελλαδικό χώρο και τον 
έλεγχο παθογόνων παραγόντων που μεταδίδονται στον 
άνθρωπο από αρθρόποδα ιατρικού ενδιαφέροντος.

7. Μονάδα Επιτήρησης Ζωοανθρωπονόσων και Κτηνι-
ατρικής Δημόσιας Υγείας (Unit for zoonoses surveillance 
and veterinary public health), αποτελεί φυσική συνέ-
χεια του εργαστηρίου κτηνιατρικής και ζωοανθρωπο-
νόσων και έχει ως στόχο την ανίχνευση λοιμογόνων 
παραγόντων οι οποίοι εντοπίζονται ενδοκυτταρικά και 
προκαλούν σοβαρές ζωοανθρωπονόσους καθώς και 
την μελέτη της μικροβιακής αντοχής στον τομέα της 
κτηνιατρικής.

8. Μονάδα Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας (Unit of 
Environmental Microbiology) υλοποίει δράσεις μικρο-
βιολογικής ανάλυσης και εκτίμησης ποιότητας υδάτων, 
αποβλήτων και τροφίμων.

Άρθρο 2
Εσωτερικός Κανονισμός

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

Άρθρο 3
Σκοπός - Τομείς Δραστηριότητας

Το «Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων- 
ΕΕΛΝΟ» (Laboratory for the Surveillance of Infectious 
Diseases - LSID), θα έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επί-
πεδο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήμα-
τος και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντι-
κείμενα του Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται 
στο άρθρο 1 της παρούσης και αποτελούν μέρος του 
προγράμματος σπουδών του οικείου Τμήματος.

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

3. Την επικαιροποίηση της γνώσης των αποφοίτων κα-
θώς και την εκπαίδευση λοιπών πτυχιούχων συναφών 
ειδικοτήτων (ιατροί, βιολόγοι, τεχνολόγοι ιατρικών εργα-
στηρίων) στην εργαστηριακή διάγνωση των λοιμογόνων 
παραγόντων του γνωστικού του αντικειμένου.

4. Την εκπαίδευση -στο πλαίσιο συνεργασίας EUPHEM/
EPIET με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Λοιμωδών Νο-
σημάτων (ECDC)- Ελλήνων και Ευρωπαίων επιστημόνων 
στην Μικροβιολογία της Δημόσιας Υγείας.

5. Την προαγωγή των διδακτικών και ερευνητικών συ-
νεργασιών μεταξύ καθηγητών και ερευνητών με συγγενή 
ή συμπληρωματικά επιστημονικά πεδία εξειδίκευσης 
εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
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6. Τη συνεργασία κάθε μορφής με Ερευνητικά Κέντρα 
και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
εφόσον οι στόχοι συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλλη-
λοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου σε 
πνεύμα αμοιβαιότητας και συλλογικής εργασίας.

7. Τη συνεργασία με δημόσιους φορείς (Υπουργείο 
Υγείας, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ΕΟΔΥ), με 
οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, με επιστημο-
νικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με δι-
εθνείς οργανισμούς (ECDC, Π.Ο.Υ) ή οργανώσεις καθώς 
και με παραγωγικούς φορείς του ιδιωτικού τομέα στα 
συναφή επιστημονικά πεδία, ώστε να συμβάλλουν στην 
από κοινού διερεύνηση λύσεων και προτάσεων για την 
αντιμετώπιση σύγχρονων προβλημάτων.

8. Την συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διάθε-
ση επιστημονικών δεδομένων για την έκδοση Εθνικών 
Οδηγιών Επιτήρησης.

9. Την παροχή γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες 
σε θέματα που άπτονται των γνωστικών αντικειμένων 
του Εργαστηρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
βάσει του εδαφίου 8 του προοιμίου).

10. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 
53/τ.Α΄/27.4.1984): προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών 
από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες και κάθε 
νομικής μορφής οργανισμούς.

11. Την προσέλκυση χρηματοδοτούμενης έρευνας από 
εθνικούς και διεθνείς πόρους σε επιστημονικούς τομείς 
δραστηριότητας του Εργαστηρίου ή επιμέρους πεδία 
εξειδίκευσης των μελών του.

12. Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημε-
ρίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων 
επιστημονικών εκδηλώσεων, την πραγματοποίηση δη-
μοσιεύσεων και εκδόσεων και την πρόσκληση Ελλήνων 
και ξένων αναγνωρισμένου κύρους επιστημόνων.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται:
1. Κυρίως από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Δη-

μόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και άλλα μέλη ΔΕΠ 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, που το γνωστικό 
τους αντικείμενο καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο 1 
και αποτελούν μέλη του Εργαστηρίου όπως προβλέπεται 
στην παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

2. Από μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού 
(ΕΔΙΠ) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπι-
κού (ΕΤΕΠ), που το γνωστικό τους αντικείμενο καλύπτει 
τα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου όπως προ-
βλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017.

3. Από μεταδιδακτορικούς ερευνητές, διδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που συμμετέχουν ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότη-
τες και στην εκτέλεση ερευνητικών έργων και προσφορά 
υπηρεσιών από το Εργαστήριο.

Μέλη ΔΕΠ που ανήκουν σε άλλα ΑΕΙ, επισκέπτες κα-
θηγητές της αλλοδαπής ή ημεδαπής και εξειδικευμένοι 

επιστήμονες, μπορούν να συνεργάζονται κατά περίπτω-
ση με οποιοδήποτε τρόπο σε δράσεις που εξυπηρετούν 
την αποστολή και τους στόχους του Εργαστηρίου.

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

Το Εργαστήριο Επιτήρησης Λοιμωδών Νοσημάτων- 
ΕΕΛΝΟ διευθύνεται από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Πολι-
τικών Δημόσιας Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο οποίο ανήκει το Ερ-
γαστήριο, που είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομά-
δας του εργαστηρίου και διαθέτει γνωστικό αντικείμενο, 
αντίστοιχο με εκείνα που περιγράφονται στο άρθρο 1 
της παρούσης. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, εκλέγεται 
με τριετή θητεία με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/04-08-2017) και μπορεί να 
ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
του αναπληρωτή καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή. 
Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απουσίας 
ή κωλύματος από το αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ, ξεκινώντας 
από την πρώτη βαθμίδα και εξαντλώντας τις βαθμίδες 
μέχρι και τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της εκάστοτε Μονάδας 
ανήκει στη βασική ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου 
και διαθέτει αποδεδειγμένα διαρκή και συνεχιζόμενη 
ερευνητική δραστηριότητα και εμπειρία στο αντικείμενο 
της Μονάδας κατά την τελευταία πενταετία, επιστημο-
νική και συγγραφική ειδίκευση αντίστοιχη του αντικει-
μένου της Μονάδας και επαρκή γνώση της ευρύτερης 
επιστημονικής περιοχής μέρος της οποίας αποτελεί το 
γνωστικό αντικείμενο της Μονάδας.

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες 
όπως:

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

2. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσι-
ου προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου,

3. η μέριμνα για την τήρηση του κανονισμού και του 
προγράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου, καθώς 
και για τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση των 
εσόδων και την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου,

4. η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετή-
σιου και τριετούς απολογισμού των δραστηριοτήτων 
του Εργαστηρίου,

5. η εκπροσώπηση του εργαστηρίου στα αρμόδια όρ-
γανα του Τμήματος και του Πανεπιστημίου σύμφωνα με 
τους προβλεπόμενους εσωτερικούς κανονισμούς,

6. μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των πόρων 
του Εργαστηρίου,

7. μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκά-
στοτε ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και για την οργά-
νωση ερευνητικών ομάδων επιστημονικού προσωπικού, 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών,

8. μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργα-
στηρίου,

9. εισηγείται στο Τμήμα για την προμήθεια του απα-
ραίτητου εξοπλισμού, καθώς και αναλώσιμων υλικών,
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10. υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο που σχετί-
ζεται με το Εργαστήριο και γενικά είναι υπεύθυνος για 
την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του Εργαστηρίου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Υλικοτεχνική Υποδομή

Το Εργαστήριο εγκαθίσταται σε διαπιστευμένους κατά 
ISO 15189:2012 χώρους και λοιπούς εργαστηριακούς 
χώρους του Τμήματος Πολιτικών Δημόσιας Υγείας της 
Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής της Πανεπιστημιούπολης 3. Χώρος εγκατάστασης 
του Εργαστηρίου είναι εν γένει οι χώροι που παραχω-
ρούνται για τη διεξαγωγή του ερευνητικού του έργου 
και συγκεκριμένα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων 
με τα όργανα και τον λοιπό εργαστηριακό και τεχνικό 
εξοπλισμό για τη διενέργεια των ερευνητικών προγραμ-
μάτων και των συναφών δράσεων.

Στο Εργαστήριο τηρούνται οι προβλεπόμενοι όροι 
λειτουργίας και υγιεινής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στην κείμενη νομοθεσία.

Στους χώρους εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου, των επί μέρους Μονάδων και το 
όνομα του Διευθυντή.

Άρθρο 7
Κανόνες λειτουργίας Εργαστηρίου

1. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και τις 
κατά περίπτωση έκτακτες ανάγκες Δημόσιας Υγείας οι 
οποίες δύναται να προκύψουν

2. Ο Διευθυντής σε συνεργασία με τους Επιστημονι-
κούς Υπεύθυνους των Μονάδων συντονίζει κάθε εργα-
σία η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμ-
ματος ή άλλου έργου που έχει αποφασισθεί και καθορίζει 
την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση αναλωσίμων, 
οργάνων και χώρων, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
άλλη σχετική απόφαση. Επίσης, έχει την ευθύνη για την 
προστασία των οργάνων και των εγκαταστάσεων από 
βλάβες, την ασφαλή παραμονή του προσωπικού, των 
φοιτητών και επισκεπτών και γενικά την ευθύνη για την 
απρόσκοπτη λειτουργία του Εργαστηρίου.

3. Η χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού επιτρέπε-
ται μόνο στο επιστημονικό προσωπικό του Εργαστηρίου 
ή σε άλλους ερευνητές που έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση 
των συγκεκριμένων οργάνων και έχουν εξουσιοδοτηθεί 
από τον Διευθυντή. Εξοπλισμός και εν γένει αντικείμενα 
του Εργαστηρίου τα οποία παραδίδονται για τη διεξα-
γωγή εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου επιστρέφο-
νται, μετά τη χρήση τους, στην κατάσταση στην οποία 
βρίσκονταν κατά την παράδοσή τους.

Άρθρο 8
Πόροι

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

1. Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών 
προγραμμάτων και την εκπόνηση μελετών και 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 
(ΦΕΚ 53/τ.Α’/27-04-1984) «Προϋποθέσεις παροχής υπη-
ρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια σε ιδιώτες 
και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς».

4. Τις ειδικές εισφορές και κάθε είδους χρηματοδο-
τήσεις από διεθνείς οργανισμούς και Νομικά ή Φυσικά 
Πρόσωπα.

5. Τις κληρονομιές, τις δωρεές, χορηγίες και τις κλη-
ροδοσίες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους 
σκοπούς του Εργαστηρίου και εφόσον δεν τίθενται όροι 
που αντιβαίνουν σε αυτούς.

6. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
7. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

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.
10. Πρωτόκολλο δειγμάτων ανά μονάδα και συλλογές 

μικροβιακών στελεχών και άλλων βιολογικών δειγμάτων.
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 10
Τίτλος - Σφραγίδα

Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Επιτήρη-
σης Λοιμωδών Νοσημάτων - ΕΕΛΝΟ» και στην αγγλική 
γλώσσα «Laboratory for the Surveillance of Infectious 
Diseases - LSID».

Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του όμοια στρογγυλή σφραγίδα με αυτή του Τμήματος 
και την προσθήκη του τίτλου του.

Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία χρησιμοποιεί το Ερ-
γαστήριο για την ξενόγλωσση αλληλογραφία του.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 24 Οκτωβρίου 2019

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
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    Αριθμ. απόφ. 158/32 (2)
Επανίδρυση ΠΜΣ με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και 

Τοπική Αυτοδιοίκηση» του Τμήματος Διοίκησης 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου

Πελοποννήσου.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’114), «Οργάνωση 

και Λειτουργία της ανώτατες εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 19, παρ. 8 του ν. 4521/2018 
(Α’ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/08-12-2017 (Β’ 4334) 
υπουργική απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτι-
κού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσι-
μότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α’ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016 
(Α’ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ’ της 
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 ως εξής: «Έως 
την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανισμού 
κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτερικού 
του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε αυτούς 
ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α’ 98).

7. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α’ 70), «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα τα άρθρα 
48, 55,67 και 70.

8. Την με αριθ.: 210838/Ζ1/01.12.2017 (ΦΕΚ 647/ 
06.12.2017/τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) διαπιστωτική πράξη του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διαπιστώνεται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθη-
γητή του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής, ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
με πλήρη θητεία, από της εκδόσεως της διαπιστωτικής 
πράξης.

9. Την με αριθμ. 8237/08.12.2017 (Β’ 4835) απόφαση 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου περί μετα-
βίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

10. Την υπ’ αριθμ. 2678/20-07-2018 (Β’ 3694), απόφαση 
Πρύτανη Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου για την ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια 
Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» του καταργηθέντος 
με τον ν. 4610/2019 (Α’ 70) Τμήματος Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων και Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης και Οι-
κονομίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου.

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (συνεδρία 2η/11-
7-2019,θέμα 2γ).

12. Την υπ’ αριθμ. 32 απόφαση της 158ης /18.09.2019 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Την επανίδρυση και λειτουργία, από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου οργανώνει και λει-
τουργεί από το έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση 
και Τοπική Αυτοδιοίκηση» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄114) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών απονέμει 
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Δη-
μόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση» (Masters 
in Public Administration and Local Government -MPA).

Άρθρο 3
Γνωστικό Αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η διεπιστη-
μονική μελέτη του πολυσύνθετου διοικητικού φαινομέ-
νου, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού κράτους όσο και 
σε εκείνο των διαφόρων βαθμών της αυτοδιοίκησής του, 
στο ελληνικό παράδειγμα πρωτίστως, ενταγμένο πάντα 
στο ευρωπαϊκό συγκείμενό του, καθώς και η κατανόηση 
των συμβολών της δημοκρατικής, αποτελεσματικής και 
αποδοτικής τοπικής, εθνικής και ενωσιακής διακυβέρνη-
σης σε μια ευφυή, βιώσιμη και κοινωνικά ισόρροπη ανά-
πτυξη. Η διεπιστημονική προσέγγιση που θα εφαρμο-
στεί, συνδυάζοντας την εμβαθυμένη μελέτη διαφόρων 
γνωστικών αντικειμένων της διοικητικής επιστήμης, της 
πολιτικής επιστήμης και της ιστορίας των θεσμών, μέσα 
από εξειδικευμένα μαθήματα, μαζί με την εφαρμοσμένη 
έρευνα που θα οδηγεί σε διπλωματική εργασία, στοχεύει 
στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων 
προετοιμάζοντας τους αποφοίτους που θα είναι εργα-
ζόμενοι του δημόσιου τομέα ή θα επιδιώκουν σταδιο-
δρομία σε αυτόν, να εξελίξουν το αντικείμενό τους και 
να προσφέρουν στην υπηρεσία τους με την τεχνογνωσία 
και νέα οργανωσιακή κουλτούρα.
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Άρθρο 4
Χρονική διάρκεια

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) η χρονική διάρκεια ορίζεται σε τρία 
(3) διδακτικά εξάμηνα. Τα δύο πρώτα περιλαμβάνουν 
παρακολούθηση μαθημάτων και το τρίτο, εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας.

Άρθρο 5
Πρόγραμμα Σπουδών και Πιστωτικές μονάδες

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό-
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 
απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως εξής:

1. Υποχρεωτική παρακολούθηση οκτώ (8) μαθημάτων 
συνολικά, ήτοι τέσσερα ανά εξάμηνο, με όσα ειδικότερα 
θα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. 
Παρέχονται οκτώ (8) πιστωτικές μονάδες ECTS για τα 
τρία εκ των υποχρεωτικών μαθημάτων και έξι (6) πιστω-
τικές μονάδες ECTS για το τέταρτο εξ αυτών (σύνολο πα-
ρεχομένων πιστωτικών μονάδων από τα μαθήματα: 60).

2. Επιτυχής εξέταση στα οκτώ (8) εξαμηνιαία μαθή-
ματα.

3. Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας που αντιστοιχεί 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

4. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του προγράμ-
ματος είναι 90.

Κατά την έναρξη της λειτουργίας του το πρόγραμμα 
θα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα τα οποία θα διδά-
σκονται κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα: 

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Οργανωτικός ανασχεδιασμός δημοσίων φορέων 

(Public Policy and organizational redesign for public 
agencies)- 8 ς ECTS.

2. Πολιτική και Διακυβέρνηση (Politics and Governace)- 
8 ECTS.

3. Oι συμβασιακές πολιτικές της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (Local Government’s Cooperation Policies) 8 ECTS.

4. Τοπικές κοινωνίες και τοπική ανάπτυξη (Local 
communities and local development) - 6 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30 ECTS. 
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Στρατηγικός και επιχειρησιακός προγραμματι-

σμός ως εργαλεία δημόσιας πολιτικής (Strategic and 
operational planning as public policy tools) - 8 ECTS.

2. Διοικητικές Μεταρρυθμίσεις: Κράτος και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση (Administrative Reforms: State and Local 
Government)- 8 ECTS.

3. Αυτοδιοίκηση και τοπικές δημόσιες πολιτικές (Local 
Government and Public Policies) - 8 ECTS.

4. Σχεδιασμός και Εφαρμογή των Ευρωπαϊκών πολι-
τικών στην Ελλάδα (Planning and Implementation of 
European Public Policies)- 6 ECTS.

ΣΥΝΟΛΟ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS.
To τρίτο εξάμηνο θα περιλαμβάνει την παρακολούθη-

ση σεμιναρίου ερευνητικής μεθοδολογίας και εκπόνηση 
διπλωματικής εργασίας. 

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1. Διεπιστημονικό Σεμινάριο (Seminar) (Υποστηρίζει 

την εκπόνηση της διπλωματικής - δεν παρέχει αυτοτελώς 
μονάδες ECTS). 

2. Υποχρεωτική Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία- 
30 ECTS. 

ΣΥΝΟΛΟ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30 ECTS 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α, Β ΚΑΙ Γ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 90 ECTS.

Άρθρο 6
Γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και εκπόνη-
σης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή/και 
η αγγλική.

Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Δημόσια 
Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση» προβλέπεται να 
λειτουργήσει επί πέντε ακαδημαϊκά έτη, ήτοι μέχρι την 
ολοκλήρωση των σπουδών της εκπαιδευτικής σειράς 
που θα εισαχθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 και εν 
συνεχεία αφού κατατεθεί η έκθεση αξιολόγησης της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017 η Σύγκλη-
τος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, συνεκτιμώντας 
την έκθεση αυτή και τα σχετικά αποτελέσματα των δια-
δικασιών εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, του 
Π.Μ.Σ. θα αποφασίσει αν θα συνεχιστεί η λειτουργία του.

Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας- Τέλη φοίτησης

1. Το συνολικό κόστος λειτουργίας κάθε 18μηνης σει-
ράς του ΠΜΣ υπολογίζεται σε 72.450 € και αναλύεται 
ως εξής:

(α) Λειτουργικά έξοδα του προγράμματος (70% του 
συνόλου ) 50.715 €

(β) Κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος (30% 
του συνόλου) 21.735 €

2. Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. μπορεί να καλύ-
πτεται από πόρους που αναφέρονται υπό τα στοιχεία α-ζ 
στην παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017. Δεδομένου 
ότι οι πόροι αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι, και για όσο αυτό 
ισχύει, το κόστος θα καλύπτεται από τέλη φοίτησης τα 
οποία για το πρώτο έτος λειτουργίας του ΠΜΣ ορίζονται 
στο ποσό των 3.450 € για κάθε φοιτητή. Από τα δίδακτρα 
απαλλάσσονται φοιτητές με τα εισοδηματικά κριτήρια 
των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 
148), όπως εκάστοτε ισχύουν, και σε ποσοστό που δεν 
ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού 
αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Το 
Π.Μ.Σ. δύναται να έχει και άλλα έσοδα από συμμετοχή 
σε ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, χορηγίες 
από τον ιδιωτικό τομέα, επιχορηγήσεις κ.λπ.

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις.

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον κανονισμό μεταπτυχιακών 
σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Τρίπολη, 18 Σεπτεμβρίου 2019

  Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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*02040420511190008*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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