
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπου-
δών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών «Εθνομουσικολογία και 
Πολιτισμική Ανθρωπολογία» | “Ethnomusicology 
and Cultural Anthropology” και μετονομασία του 
σε «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη»  | 
“Ethnomusicology and Musical Practice”.

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εμβι-
ομηχανικής» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πε-
λοποννήσου.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1112/29-03-2022 (1)
   Τροποποίηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών «Εθνομουσικολογία και Πολιτι-

σμική Ανθρωπολογία» | “Ethnomusicology and 

Cultural Anthropology” και μετονομασία του 

σε «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη» | 

“Ethnomusicology and Musical Practice”.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ

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

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

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

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. 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 αυτού.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 
9-12-2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (4η συνεδρίαση 20-01-2022).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(14η συνεδρίαση 27-01- 2022).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την τροποποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπο-
λογία» | “Ethnomusicology and Cultural Anthropology” 
και τη μετονομασία του σε «Εθνομουσικολογία και Μου-
σική Πράξη» | “Ethnomusicology and Musical Practice”, 
από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχο-
λής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (ΠΜΣ) «Εθνομουσικολογία και Μουσική 
Πράξη» | “Ethnomusicology and Musical Practice” από το 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

14 Απριλίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1822

18393

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18394 Τεύχος B’ 1822/14.04.2022

ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
στην «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη» | 
“Ethnomusicology and Musical Practice” έχει ως αντικεί-
μενο τη σύνδεση της επιστήμης της Εθνομουσικολογίας 
με τη Μουσική Πράξη.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώ-
σεων και η κατάκτηση ειδικών ερευνητικών και καλλιτε-
χνικών δεξιοτήτων στον χώρο της Εθνομουσικολογίας 
και της Μουσικής Πράξης και στις επιμέρους ειδικεύσεις 
που υλοποιεί. Ειδικότερα, το ΠΜΣ στοχεύει:

α) στην έρευνα του αντικειμένου και στην ανάπτυ-
ξη δεξιοτήτων των φοιτητών σχετικά με τη διαχείριση 
της μουσικής ως εθνομουσικολογικού φαινομένου, 
όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των γνωστικών 
περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών,

β) στη μουσική-ερμηνευτική πραγμάτωση καλλιτε-
χνικών δεξιοτήτων, που θα βασίζεται στην κατάκτηση 
υψηλού επιπέδου δεξιοτεχνικών ικανοτήτων, καθώς και 
στη μουσικολογική διερεύνηση των συγκεκριμένων 
γνωστικών αντικειμένων, με τη συνεκδοχική ανάπτυξη 
και των επιστημονικών δεξιοτήτων των σπουδαστών, 
στα γνωστικά πεδία που εμφαίνονται μέσα από το πε-
ριεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών 
του ΠΜΣ,

γ) στην κατάρτιση εξειδικευμένων και άρτια καλλιερ-
γημένων μουσικών/καλλιτεχνών, ερευνητών, οι οποίοι 
θα δραστηριοποιούνται στα καλλιτεχνικά και ερευνητι-
κά, στα πεδία της παραδοσιακής - δημοτικής και αστι-
κής - λαϊκής μουσικής,

δ) στην προπαρασκευή καλλιτεχνών υψηλού επιπέδου 
με παράλληλη επιστημονική κατάρτιση, για καλλιτεχνι-
κή πραγμάτωση της μουσικής τέχνης σε εγχώριο και 
διεθνές περιβάλλον, καθώς και καλλιτεχνική, διδακτική 
και άλλη απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης 
της χώρας και

ε) στην προπαρασκευή για ανώτερες μεταπτυχιακές 
σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές 
δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του ΠΜΣ σε ιδρύ-
ματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Εθνομουσικολογία και Μουσική Πράξη» 
(Msc in Ethnomusicology and Musical Practice), με τις 
εξής ειδικεύσεις:

1. Εκτέλεση/ερμηνεία της παραδοσιακής-δημοτικής 
μουσικής (“Performance of traditional music”).

2. Εκτέλεση/ερμηνεία της αστικής-λαϊκής μουσικής 
(“Performance of urban- folk music”).

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά για κάθε 
ειδίκευση εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και 
καλλιτεχνική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών 
εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας και ρεσιτάλ.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται για την κάθε μία ειδίκευση σε τέσσερα (4) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Εθνομουσικολογία 
και Μουσική Πράξη» | “Ethnomusicology and Musical 
Practice” θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 

τα οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο, καθώς 
και άλλες πηγές, όπως δωρεές, χορηγίες κ.λπ.

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία γιατί διαφορετικά η εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. 
(που δεν χρηματοδοτείται από άλλη πηγή) θα καθίστατο 
ανέφικτη. Εξάλλου, το ύψος του τέλους των διδάκτρων 
σε αναλογία προς τις παροχές προς τους φοιτητές χαρα-
κτηρίζεται (με αντικειμενικότητα) ως καθαρά συμβολικό.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2031-32 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 
εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νο-
μοθεσία.

Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις

Από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, οι φοιτητές του 
ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπο-
λογία» εντάσσονται στο ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και 
Μουσική Πράξη» στην ειδίκευση «Εκτέλεση/ερμηνεία 
της παραδοσιακής-δημοτικής μουσικής».

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του Προγράμματος, 
καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18395Τεύχος B’ 1822/14.04.2022

    Αριθμ. 2131 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εμ-

βιομηχανικής» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

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

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

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

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη το προεδρικό δι-
άταγμα της παρ. 10 του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

4. Την υπ’ αρ. 8796/17.10.2016 απόφαση Πρύτανη 
«Ίδρυση Εργαστηρίου με την ονομασία «Εργαστήριο 
Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας» στο Τμήμα Νοση-
λευτικής της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης 
και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» 
(Β΄ 3526).

5. Την εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικο-
θεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 40/02.02.2022).

6. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου (συνεδρίαση υπ’ αρ. 16/16-02-22/209η) 
για την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εμβι-
ομηχανικής» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

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

8. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει εκδοθεί ο 
Οργανισμός του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου βάσει 
του άρθρου 5 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δια-
σφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), το οποίο 
διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

Την Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο Εμβιο-
μηχανικής» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
και τον καθορισμό του Εσωτερικού Κανονισμού του ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Ίδρυση

Ιδρύεται το Εργαστήριο με τίτλο: «Εργαστήριο Εμβιο-
μηχανικής» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 
Ο διεθνής τίτλος του Εργαστηρίου είναι Biomechanics 

Laboratory - και η διεθνής συντομογραφία «BioM Lab». Η 
έδρα του Εργαστηρίου βρίσκεται στην Σπάρτη. Το Εργα-
στήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε θέματα που σχετίζο-
νται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο που 
περιγράφει ο τίτλος του.

Το Εργαστήριο θα διατηρεί ιστοσελίδα στην ελληνική 
και την αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
ή σε ανάλογο διαδικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών 
Υγείας ή του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου αντίστοιχα.

Άρθρο 2
Σκοπός

Κύριος σκοπός του «Εργαστήριου Εμβιομηχανικής» 
είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φο-
ρέα παραγωγής έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της 
επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευ-
τικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Φυσικοθε-
ραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας. Το αντικείμενο 
του Εργαστηρίου είναι η εφαρμοσμένη έρευνα, μελέτη 
και φροντίδα με σκοπό την επίλυση πρακτικών προ-
βλημάτων υγείας στο σύγχρονο πληθυσμό, ώστε να 
λαμβάνονται κλινικές αποφάσεις, χρησιμοποιώντας τα 
καλύτερα διαθέσιμα ερευνητικά δεδομένα, την κλινική 
φυσικοθεραπευτική εξειδίκευση και τις προτιμήσεις 
των ασθενών ή/και υγιών ατόμων, μέσα στο πλαίσιο 
των διαθέσιμων πόρων. Επίσης, είναι η εφαρμογή προ-
ηγμένης φυσικοθεραπευτικής αξιολόγησης σε δομές 
υγείας, το σπίτι ή την κοινότητα, περικλείοντας ένα ευρύ 
φάσμα, συνεχώς επεκτεινόμενων κλινικών πρακτικών, 
βασισμένων σε ένα εξελισσόμενο και εξειδικευμένο 
γνωστικό πεδίο.

Πρόκειται για ένα έντονα διεπιστημονικό πεδίο ανά-
πτυξης δραστηριοτήτων, το οποίο βρίσκεται στο επί-
κεντρο πολλών ερευνητικών και διδακτικών δράσεων 
του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, όπως:

- Η καλλιέργεια των κατάλληλων θεωρητικών γνώσεων 
και κλινικών δεξιοτήτων για την αξιολόγηση των ανα-
γκών για φυσικοθεραπευτική παρέμβαση.

- Η ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για την προαγω-
γή της αξιολόγησης της νευρικής και μυοσκελετικής 
λειτουργίας, λειτουργικής ικανότητας, την αξιολόγηση 
της νευρομυϊκής λειτουργικής ικανότητας (ισορροπία, 
βάδιση), τόσο στο γενικό πληθυσμό, όσο και σε ειδικές 
πληθυσμιακές ομάδες, όπως ο έλεγχος για την αξιολό-
γηση των πτώσεων σε ηλικιωμένους ή/και πρότυπα 
αποκλίσεων βάδισης σε ενήλικες ή παιδιά με ιστορικό 
προωρότητας, εγκεφαλικής παράλυσης κ.τ.λ. Η ανάπτυ-
ξη μεθόδων και τεχνικών για την προαγωγή της ολιστι-
κής αξιολόγησης κύριων παραμέτρων (π.χ. της μυϊκής 
δύναμής, μυϊκής αντοχής, της μυϊκής ισχύος, του εύ-
ρους τροχιάς κίνησης των αρθρώσεων, της ευλυγισίας, 
της ισοροπιστικής ικανότητας, της λειτουργικότητας) 
σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις (π.χ. Οστεοαρθρίτιδα 
Γόνατος Οστεοαρθρίτιδα Ισχίου κ.τ.λ.) με σκοπό τον κα-
ταρτισμό και την εφαρμογή στοχευμένων και εξατομι-
κευμένων προγραμμάτων θεραπευτικής άσκησης βάσει 
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των ελλειμμάτων που παρουσιάζουν και με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους.

- Την αξιολόγηση και την εφαρμογή προγραμμάτων 
πρόληψης εμφάνισης μυοσκελετικών τραυματισμών 
σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (αθλητικός πληθυσμός, 
γηριατρικός πληθυσμός κ.τ.λ).

- Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φυσι-
κοθεραπευτικής παρέμβασης, όσο και η προώθηση της 
πρόληψης της Νευρολογικής (Ενηλίκων ή και παιδιών) 
και Μυοσκελετικής νόσου (οξείας και χρόνιας).

- Η ανάπτυξη πρωτοκόλλων φυσικοθεραπευτικής 
αποκατάστασης νευρολογικών (Ενηλίκων ή και παι-
διών) και μυοσκελετικών παθήσεων και δυσλειτουρ-
γιών για τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου 
υγείας.

- Η αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική αποκατάστα-
ση του παιδιατρικού και ενήλικου πληθυσμού με χρόνια 
νευρολογικά και μυοσκελετικά προβλήματα υγείας, σε 
ασθενείς ή/και υγιείς κάθε ηλικιακής ομάδας, παρέχο-
ντας ολιστική και οικογενειοκεντρική ή και ατομοκεντρι-
κή φροντίδα βασισμένη σε ενδείξεις.

- Η αντιμετώπιση των αναγκών υγείας των ατόμων, 
οικογενειών, κοινοτήτων, που βρίσκονται στο φυσικό 
τους περιβάλλον, όπως το σπίτι, το σχολείο και το χώρο 
εργασίας τους με βάση την εφαρμογή της επιστήμης 
της εμβιομηχανικής.

- Η κατανόηση και ανάπτυξη μεθόδων και τεχνικών για 
την αξιολόγηση των αναγκών νευρολογικής (Ενηλίκων 
ή και παιδιών) και μυοσκελετικής υγείας της κοινότη-
τας, της οικογένειας, των ατόμων, της επίδρασης των 
κοινωνικών, διαπολιτισμικών και οικολογικών προβλη-
μάτων, των περιβαλλοντικών κινδύνων στην υγεία, της 
σημασίας του ορθού προγραμματισμού και της παροχής 
υπηρεσιών πρόληψης, προαγωγής και διατήρησης της 
αγωγής υγείας των ασθενών μέσω της επίτευξης καλύ-
τερης ποιότητας ζωής.

- Η διαχείριση μίας κρίσης, η διασφάλιση της υγείας, 
ασφάλειας και ευημερίας του εργαζόμενου πληθυσμού, 
που επιτυγχάνεται μέσω της εκτίμησης, της παρακολού-
θησης και της προώθησης του επιπέδου υγείας αυτών, 
καθώς και της ανάπτυξης στρατηγικών βασισμένων στην 
εργονομία και την εμβιομηχανική για τη βελτίωση των 
συνθηκών του εργασιακού περιβάλλοντος.

- Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και κλινικών δε-
ξιοτήτων για την ανάπτυξη και εφαρμογή εξατομικευ-
μένου πρωτόκολλου φυσικοθεραπευτικής παρέμβασης, 
με την εφαρμογή της επιστήμης της εμβιομηχανικής, σε 
ασθενείς με οξέα ή χρόνια παθολογικά ή χειρουργικά 
νοσήματα, που χρήζουν φυσικοθεραπείας καθώς και 
η καλλιέργεια κριτικής σκέψης στη λήψη αποφάσεων 
κατά την εφαρμογή της κλινικής φυσικοθεραπευτικής 
πρακτικής.

Άρθρο 3
Τομείς δραστηριότητας

Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται 
στην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοι-
τητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών 
διατριβών και εφαρμοσμένης έρευνας, καθώς και στην 

εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμ-
μάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Πιο 
συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργα-
στηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:

- Προαγωγή της επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο 
της Φυσικοθεραπείας και της Κλινικής Εμβιομηχανικής.

- Ανάπτυξη και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης 
έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμε-
νων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με 
τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστη-
ρίου.

- Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε 
προπτυχιακό και μεταγενέστερα σε μεταπτυχιακό επίπε-
δο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα 
της δραστηριότητας του Εργαστηρίου.

- Ανάπτυξη συνεργασιών με Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευ-
νών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς και λοι-
πούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων 
οι στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπλη-
ρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

- Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επι-
χειρήσεις και Οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής 
εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο 
μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών 
σε ερευνητικά προγράμματα.

- Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλί-
ων, μονογραφιών κ.ά. γύρω από το γνωστικό αντικείμενο 
του Εργαστηρίου.

- Οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, 
συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προαγωγή 
της γνώσης και την προώθηση των στόχων του Εργα-
στηρίου.

- Οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων (θε-
ρινών-χειμερινών) και άλλων συναφών πρωτοβουλιών 
γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.

- Εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σε 
θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.

- Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής 
υποδομής του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής 
Επιστημών Υγείας για την υποστήριξη της διεξαγωγής 
έρευνας.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Εργαστηρίου περιλαμβά-
νουν:

- Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπε-
δο διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
σε θέματα που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου και αποτελούν μέρος του προγράμματος 
σπουδών.

- Την παραγωγή σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού και 
την υποστήριξη των μεθόδων διδασκαλίας με κατάλλη-
λα οπτικοακουστικά μέσα.

- Την προώθηση, υποστήριξη και τεκμηρίωση της βα-
σικής και διεθνώς ανταγωνιστικής εφαρμοσμένης έρευ-
νας, μελέτης και ανάπτυξης στα γνωστικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου.

- Το σχεδιασμό, την διεκδίκηση και την εκτέλεση ερευ-
νητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων με σκοπό τη 
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μελέτη και αναζήτηση τεχνικής και μεθόδων για την ανά-
πτυξη της Τεχνολογίας στα γνωστικά αντικείμενα του 
Εργαστηρίου.

- Τη διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερί-
δων, επιμορφωτικών σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρί-
ων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, σε θέματα 
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργα-
στηρίου.

- Την εφαρμογή και διάδοση καινοτόμων τεχνολογιών 
στους τομείς ενδιαφέροντος του μέσω της ανάπτυξης 
συνεργασιών με καθηγητές, εργαστήρια, ερευνητικά 
κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικούς και τε-
χνολογικούς φορείς του ευρύτερου δημόσιου, ιδιωτικού, 
επαγγελματικού και παραγωγικού χώρου της Ελλάδας 
και του εξωτερικού, με συγγενείς ή συμπληρωματικούς 
επιστημονικούς και τεχνολογικούς στόχους.

- Την ανάληψη εκτέλεσης ερευνητικών, μελετητικών, 
αναπτυξιακών ή επιμορφωτικών έργων από άλλους φο-
ρείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς.

- Την παροχή τεχνικής-συμβουλευτικής υποστήριξης 
και γνωμοδοτήσεων ως εμπειρογνώμονες προς τα μέλη 
του Πανεπιστημίου και εξωτερικούς φορείς, σε θέματα 
που εμπίπτουν στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστη-
ρίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Την υποστήριξη της ανάπτυξης προϊόντων βασισμέ-
νων σε τεχνολογίες αιχμής σε θέματα που εμπίπτουν στα 
γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.

- Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και οργανισμούς 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

- Την παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης είτε δια 
ζώσης είτε εξ αποστάσεως αυτοδύναμα ή σε συνεργασία 
με άλλα εργαστήρια ή φορείς, σε τομείς ενδιαφέροντος 
του Εργαστηρίου.

- Την παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και 
δεξιοτήτων στα θεματικά πεδία του Εργαστηρίου.

- Την πρόσκληση Ελλήνων και αλλοδαπών αναγνωρι-
σμένων επιστημόνων και άλλων προσωπικοτήτων.

- Την παγίωση σχέσεων με την κοινωνία για την με-
σοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βελτίωση της υγείας 
μέσω της μεταφοράς ερευνητικών αποτελεσμάτων και 
τεχνογνωσίας.

- Την εξυπηρέτηση διαφόρων κοινωνικών αναγκών, 
όταν ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή σε θέματα με τα 
οποία ασχολείται το Εργαστήριο.

- Την ευρύτερη και γενικής αποδοχής προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο.

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το προσωπικό του Εργαστηρίου στελεχώνεται από 
διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό που υπηρετεί στο 
Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγεί-
ας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το προσωπικό 
αποτελείται από τον Διευθυντή και μέλη του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος 
Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, των οποίων η επιστη-
μονική τους ενασχόληση εμπίπτει στα διδακτικά και 
ερευνητικά ενδιαφέροντα του οικείου εργαστηρίου. Το 

λοιπό προσωπικό περιλαμβάνει μέλη Ειδικού Τεχνικού 
Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), μέλη Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), μέλη Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), καθώς και τους 
εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με συνάφεια στο 
χώρο της Φυσικοθεραπείας και λοιπούς επιστήμονες 
υγείας με ενδιαφέροντα στα γνωστικά αντικείμενα του 
εργαστηρίου. Η τοποθέτηση στο Εργαστήριο των μελών 
του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), των 
μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) 
και των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προ-
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) γίνεται με τη διαδικασία των διατάξεων 
της πανεπιστημιακής νομοθεσίας.

Άρθρο 5
Διοίκηση του Εργαστηρίου - Αρμοδιότητες

Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου, του οποίου το γνω-
στικό αντικείμενο εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο του 
Εργαστηρίου εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση του 
Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου με τριετή θητεία. Ο Διευθυντής μπορεί να 
ανήκει στις βαθμίδες του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, 
του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγη-
τή και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 29 του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Ο Διευθυντής αναπληρώνεται σε περίπτωση απου-
σίας ή κωλύματος από τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Ο 
Διευθυντής του Εργαστηρίου ασκεί αρμοδιότητες, όπως:

- Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή του διδακτικού 
και ερευνητικού έργου του Εργαστηρίου.

- Καταθέτει στη Συνέλευση του Τμήματος το ετήσιο 
πρόγραμμα λειτουργίας του Εργαστηρίου.

- Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου καθώς και για 
τη στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατα-
νομή των χώρων του Εργαστηρίου.

- Εισηγείται στα αρμόδια όργανα για: α) τον ορισμό 
υπευθύνων αναλωσίμων υλικών, του κινητού εξοπλι-
σμού και των χώρων, καθώς και για (β) την προμήθεια 
του απαραίτητου εξοπλισμού του Εργαστηρίου.

- Υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος τον ετήσιο 
και τριετή απολογισμό των δραστηριοτήτων του Εργα-
στηρίου.

- Υπογράφει κάθε έγγραφο που σχετίζεται με το Ερ-
γαστήριο και εκπροσωπεί το Εργαστήριο στα αρμόδια 
όργανα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Άρθρο 6
Εγκατάσταση - Λειτουργία

1. Χώροι εγκατάστασης του Εργαστηρίου είναι εν γένει 
οι χώροι που παραχωρούνται από το Τμήμα Φυσικο-
θεραπείας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Πελοποννήσου. Επίσης, χώροι που μπορούν 
να παραχωρηθούν από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 
προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για τη διεξαγωγή 
του διδακτικού - ερευνητικού του έργου. Επιπρόσθετα, 
θα χρησιμοποιούνται αίθουσες διδασκαλίας της Σχο-
λής με σκοπό την υλοποίηση σεμιναρίων, εξετάσεων 
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πιστοποίησης, διαλέξεων κ.ά. Στο Εργαστήριο τηρού-
νται οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας και υγιεινής 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις. 
Στο χώρο εγκατάστασης τοποθετείται πινακίδα με τον 
τίτλο του Εργαστηρίου.

2. Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέ-
ρες και ώρες, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

3. Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας η οποία γίνεται στο πλαίσιο ερευνητικού 
προγράμματος 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.

4. Ο Διευθυντής καταρτίζει τη στρατηγική ανάπτυξης 
και τους στόχους του Εργαστηρίου, κατανέμει αρμοδι-
ότητες στα μέλη και τους συνεργάτες του Εργαστηρί-
ου, καθορίζει την υλοποίηση κάθε έργου ανάλογα με 
τις απαιτήσεις και τους κανόνες του έργου.

5. Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία και διαχείριση του Εργαστηρίου, τη χρησιμο-
ποίηση Η/Υ και άλλων υποδομών, μηχανημάτων και υλι-
κών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή εργαζομένων 
(προσωπικού, συνεργατών, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους όπου τηρούνται οι προβλεπόμενοι κανόνες 
ασφαλείας, καθώς και την προστασία των ως άνω μηχα-
νημάτων και υλικών και εγκαταστάσεών του από βλάβες.

6. Η χρησιμοποίηση αρχείων, βιβλίων, ηλεκτρονικών 
μέσων και ειδικού εξοπλισμού του Εργαστηρίου επιτρέ-
πεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευνητές που 
διαθέτουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση 
και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή αυτού. Κινητά 
όργανα και συσκευές οι οποίες παραχωρούνται για τη δι-
εξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται, μετά τη χρήση τους, 
στην κατάσταση που είχαν παραχωρηθεί.

7. Στην περίπτωση που είναι δυνατή κατά τις ισχύου-
σες διατάξεις η πρόσληψη επιστημόνων στους τομείς 
των διδακτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του 
Εργαστηρίου, η πρόσληψη διενεργείται κατόπιν ειση-
γήσεως του Διευθυντή του Εργαστηρίου στα αρμόδια 
όργανα της Σχολής.

Άρθρο 7
Έσοδα - πόροι Εργαστηρίου

Οι πόροι του Εργαστηρίου στηρίζονται σε πιστώσεις 
που προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις και δαπά-
νες ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιου-
σία του Ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα 
με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κεί-
μενης νομοθεσίας. Επιπλέον, οι πόροι του Εργαστηρίου 
μπορούν να προέρχονται και από:

- Την εκτέλεση ερευνητικών και αναπτυξιακών προ-
γραμμάτων και καινοτομιών, καθώς και την εκπόνηση 
μελετών που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό 
ή λογαριασμό τρίτων.

- Την παροχή υπηρεσιών κατ’ αναλογία με τις κείμενες 
διατάξεις.

- Τις δωρεές, τις κληροδοσίες ή τις κληρονομιές που 
καταλείπονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ή στο 
Εργαστήριο για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

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

- Έσοδα από την διάθεση νέων ερευνητικών ή εν γέ-
νει επιστημονικών προϊόντων ή την χρήση πνευματικής 
ιδιοκτησίας αποτελεσμάτων προγραμμάτων ή πατεντών 
του Εργαστηρίου.

- Τη διεξαγωγή συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμι-
ναρίων.

- Την οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων 
και άλλων συναφών πρωτοβουλιών.

- Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
- Έσοδα από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Η διαχείριση των εσόδων του Εργαστηρίου γίνεται από 

τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Άρθρο 8 
Τηρούμενα βιβλία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου τηρείται κάθε βιβλίο ή 
στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία 
ή κρίνεται απαραίτητο με απόφαση του Διευθυντή για 
το Εργαστήριο:

- Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων 
εγγράφων.

- Αρχείο αλληλογραφίας.
- Βιβλίο πρακτικών - αποφάσεων.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων και χρεώσεων.
- Φάκελος ετήσιου προϋπολογισμού, οικονομικών 

στοιχείων έτους και απολογισμού δραστηριοτήτων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και 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 σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή.

Άρθρο 9
Τίτλος - Σφραγίδα

- Ο τίτλος του Εργαστηρίου είναι «Εργαστήριο Εμβιο-
μηχανικής» και ο διακριτικός τίτλος είναι «Εργαστήριο 
ΕΜ» στα Ελληνικά. Για την επικοινωνία στην αγγλική 
γλώσσα «Biomechanics Laboratory» και ο διακριτικός 
τίτλος«BioM Lab». Ο τίτλος αυτός καθώς και τα στοιχεία 
του Διευθυντή του Εργαστηρίου αναγράφονται στους 
χώρους που είναι εγκατεστημένο το Εργαστήριο.

- Το Εργαστήριο χρησιμοποιεί για την αλληλογραφία 
του στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφει στον εξωτε-
ρικό κύκλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ» και 
στον εσωτερικό κύκλο «Εργαστήριο Εμβιομηχανικής». 
Ανάλογη σφραγίδα με τα στοιχεία στην αγγλική γλώσ-
σα «University of the Peloponnese» και «Biomechanics 
Laboratory» και ο διακριτικός τίτλος «BioM Lab» 
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χρησιμοποιεί το Εργαστήριο για την ξενόγλωσση αλ-
ληλογραφία του.

Άρθρο 10
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Τρίπολη, 29 Μαρτίου 2022 

Ο Πρύτανης 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ   
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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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