
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση πράξης γνωστικού αντικειμένου 
μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών Ε.Μ.Π..

2 Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διδα-
κτικής των Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης 
για την Αειφορία» του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του Εσωτε-
ρικού Κανονισμού Λειτουργίας.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στη διόρθωση σφάλματος 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1341/τ.Β΄/18.4.2019.

4 Διόρθωση σφάλματος στην 617/1.2.2019 από-
φαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 704/τ.Β΄/
1.3.2019.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 27182 (1)
Τροποποίηση πράξης γνωστικού αντικειμένου 

μέλους Ε.ΔΙ.Π. της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχα-

νικών Ε.Μ.Π..

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 7 και 9 του άρθρου 27 του 

ν. 4386/2016.
2. Την με αριθμ. πρωτ. 126603/Ζ2/29.7.2016 (ΑΔΑ: 

Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την από 14.03.2019 απόφαση της Κοσμητείας της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου.

4. Την προηγούμενη γνώμη του Τομέα Αρχιτεκτονικός 
Σχεδιασμός της Σχολής.

5. Την με αριθμ. πρωτ. 21381/10.4.2019 διαπιστωτι-
κή πράξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1567 τ.Β΄ στις 
9.5.2019.

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

7. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου, τροποποι-
είται:

Η με αριθμ. πρωτ. 21381/10.4.2019 διαπιστωτική πρά-
ξη που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1567 τ.Β΄ στις 9.5.2019 και 
αφορούσε στον καθορισμό γνωστικού αντικειμένου του 
μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Βασιλικής Κόκ-
κορη, μόνο ως προς το πατρώνυμο, από το εσφαλμένο 
«του Μιχαήλ» στο ορθό «του Γεωργίου».

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμ. πρωτ. 21381/10.4.2019 
διαπιστωτική πράξη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΛΙΑΣ

Ι

Αριθμ. 14355 (2)
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Διδα-

κτικής των Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης 

για την Αειφορία» του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έγκριση του Εσω-

τερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 

«Δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 
«Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (Α΄ 173), του ν. 4009/2011 και ειδικότερα του 
άρθρου 80 παραγρ. 22(α) «Δομή, λειτουργία, διασφάλι-
ση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» και της παρ. 24 
του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και αντικαταστάθηκε με 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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το άρθρο 60 του ν. 4386/2016 καθώς και του άρθρου 28 
του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 εδ. Γ και του άρ-
θρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης» (Α΄ 159).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995, 
«Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κρά-
τους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 15, παρ. 15 του 
ν. 4485/2017.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28Α του ν. 4485/2017 
όπως προστέθηκε με την παρ. 1 και 2 του άρθρου 51 
του ν. 4559/2018.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 80, παρ. 24 του ν. 4009/2011 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 και 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 60 του ν. 4386/2016.

7. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Παιδαγωγι-
κού Τμήματος Νηπιαγωγών συν. αριθμ. 620/20.10.2018 
που αφορά στην έγκριση ίδρυσης Εργαστηρίου με τίτλο 
«Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία» στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής.

8. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων (συν. αριθμ. 1064/16.5.2019).

9. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Ορ-
γανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κατά το άρθρο 7 και 8 του 
ν. 4485/2017.

10. Το γεγονός ότι το νέο εργαστήριο που ιδρύεται με 
την παρούσα πρυτανική πράξη θα λειτουργεί αποκλει-
στικά με ιδίους πόρους και δεν θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του Ιδρύ-
ματος, αποφασίζει:

Την Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο 
Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και Εκπαίδευσης για 
την Αειφορία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγω-
γών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων, καθώς και την έγκριση του Εσωτερικού του 
Κανονισμού Λειτουργίας, ως εξής:

Ίδρυση του Εργαστηρίου με τίτλο
«Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών
και Εκπαίδευσης για την Αειφορία»
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
της Σχολής Επιστημών Αγωγής
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Άρθρο 1
Ίδρυση

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, ιδρύεται:

Εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών και 
Εκπαίδευσης για την Αειφορία το οποίο εξυπηρετεί διδα-
κτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμε-
να της Διδακτικής των Μαθηματικών, της Διδακτικής των 
Φυσικών Επιστημών και της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη (Αειφορία) και απαρτίζεται από τις εξής δύο 
ερευνητικές μονάδες:

• Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών - Εκπαίδευσης 
για την Αειφορία

• Διδακτικής των Μαθηματικών.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Αναγκαιότητα

Το Εργαστήριο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών 
και Εκπαίδευσης για την Αειφορία καλύπτει διδακτικές 
και ερευνητικές ανάγκες στην εκπαίδευση στα Μαθημα-
τικά και στις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και στην Εκπαί-
δευση για την Αειφορία.

Το Εργαστήριο υιοθετεί μακροπρόθεσμη οπτική στην 
εκπαίδευση, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες και προω-
θώντας την εκπαίδευση του πολίτη που συμβάλλει στην 
αειφορία, μέσα από συμμετοχικές, διεπιστημονικές, τυ-
πικές, άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει α) την ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική ανάπτυξη των προπτυχιακών φοιτητών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, καθώς και την 
πρακτική τους άσκηση σε θέματα που εμπίπτουν στο 
αντικείμενό του, β) την ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
ανάπτυξη των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
στην κατεύθυνση “Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική 
διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξι-
ολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης 
υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών 
προσεγγίσεων” του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με 
τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διε-
πιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη 
σχολική ηλικία», γ) την ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
ανάπτυξη των μεταπτυχιακών φοιτητών του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών «Επιστήμες του 
Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» σε 
συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογι-
κών Εφαρμογών και Τεχνολογιών», δ) την επαγγελματική 
ανάπτυξη εν ενεργεία εκπαιδευτικών μέσω επιμορφω-
τικών δράσεων.

Στον τομέα της έρευνας, το Εργαστήριο διεξάγει βα-
σική και εφαρμοσμένη έρευνα στο χώρο όπου εμπί-
πτει το αντικείμενό του υπό το πρίσμα γνωστικών, 
κοινωνικο-πολιτισμικών και συστημικών θεωρητικών 
προσεγγίσεων, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων και 
μη ερευνητικών προγραμμάτων και σε συνεργασία με 
ερευνητικές ομάδες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που 
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της έρευνας 
για την εκπαίδευση STEAM (Science Technology Arts 
and Mathematics Education). Το Εργαστήριο δραστη-
ριοποιείται στο πλαίσιο διεθνών επιστημονικών ενώσε-
ων όπως α) International Society for Cultural Historical 
Activity and Research (ISCAR), 2) European Science 
Education Research Association (ESERA), 3) European 
Society for Research in Mathematics Education (CERME), 
4) Psychology of Mathematics Education (PME) και 5) 
European Association for Research on Learning and 
Instruction (EARLI).

Τέλος, το Εργαστήριο υποστηρίζει την έκδοση ενός δι-
εθνούς δίγλωσσου επιστημονικού περιοδικού «Διδασκα-
λία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη- Science 
Education Research and Praxis (Μονάδα Διδακτικής Φυ-
σικών Επιστημών - ερευνητική ομάδα @formal informal 
science education- @fise group), καθώς και το περιοδικό 
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της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των Μαθηματι-
κών (Μονάδα Διδακτικής των Μαθηματικών). Τα μέλη 
του εργαστηρίου αναπτύσσουν κοινά σχέδια εργασίας 
και παρεμβάσεις σε διεθνή, εθνικά και τοπικά fora. Η από 
κοινού οργάνωση των δράσεων των δύο μονάδων του 
εργαστηρίου δίνει προστιθέμενη αξία στην έρευνα και 
διδασκαλία.

Η ίδρυση του Εργαστηρίου κρίνεται αναγκαία, καθώς 
συμβάλλει στην έρευνα και τη διδασκαλία στο αντικεί-
μενο που υπηρετεί και προωθεί τον επιστημονικό διά-
λογο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω συνεργασιών, 
συνεδρίων και επιστημονικών περιοδικών.

Άρθρο 3
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 

στο αντικείμενο που θεραπεύει.
Ειδικότερα, η ερευνητική δράση του Εργαστηρίου 

εστιάζει:
α) στις διαδικασίες μάθησης στα μαθηματικά και τις 

φυσικές επιστήμες υπό το πρίσμα γνωστικών, κοινωνι-
κο-πολιτισμικών και συστημικών θεωρητικών προσεγ-
γίσεων.

β) στη διερεύνηση διδακτικών προσεγγίσεων και 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο της τυπικής, μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης.

γ) στην ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και υλικών.

2. Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του οικείου 
τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
αυτόνομα ή συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικές δράσεις εστιάζουν στην 
εκπαίδευση στις Θετικές Επιστήμες και την Εκπαίδευση 
για την Αειφορία και στοχεύουν στην ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυ-
χιακών φοιτητών και αφορούν:

α) την ενημερότητα για τις σύγχρονες θεωρίες μάθη-
σης, τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθη-
ματικών και των Φυσικών Επιστημών και τα διδακτικά 
μοντέλα που εφαρμόζονται στη διδασκαλία

β) την ενημερότητα σχετικά με το ρόλο της επιστή-
μης και της τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία και τον 
πολιτισμό

γ) την ενημερότητα για τις διεπιστημονικές προσεγγί-
σεις στη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών

δ) την ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού, αξιολόγησης 
και εφαρμογής, μικροδιδασκαλιών, σχεδίων εργασίας και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών, ανάλογα με 
το επίπεδο σπουδών

ε) την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας και ικανοτήτων απαραίτητων για 
την εξήγηση των φαινομένων της

στ) την ανάπτυξη της ικανότητας για τη συστημική 
θεώρηση και διαχείριση της τάξης και του κοινωνικο-
πολιτισμικού πλαισίου της μάθησης

ζ) την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραί-
τητων για έρευνα στη διδακτική πράξη με μεθόδους 

όπως το διδακτικό πείραμα ή το πείραμα σχεδιασμού 
ή το εργαστήριο αλλαγής στο πλαίσιο της πολιτισμικής 
ιστορικής θεωρίας της δραστηριότητας.

3. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τη διεξα-
γωγή δράσεων με στόχο την επιμόρφωση εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου 
που θεραπεύει το Εργαστήριο. Ειδικότερα επιδιώκεται 
η επαγγελματική ανάπτυξη εν ενεργεία εκπαιδευτικών 
όσον αφορά:

α) το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού υλικού για τις Θετικές Επιστήμες και το 
Περιβάλλον

β) την ανάπτυξη πλαισίων διδασκαλίας και μάθησης 
τα οποία προάγουν τον επιστημονικό εγγραμματισμό 
και συμβάλλουν στη σύνδεση επιστήμης και κοινωνίας

γ) την επέκταση της μάθησης σε μη τυπικά αλλά και 
άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και η δημιουργία αντί-
στοιχου εκπαιδευτικού υλικού

δ) τη μελέτη και ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλό-
ντων μέσα από τα οποία ενισχύονται η ικανότητα κρι-
τικής σκέψης και οι δεξιότητες επικοινωνίας και συνερ-
γασίας.

4. Τη συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών ερευνη-
τικών δράσεων με ερευνητικά κέντρα σε ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

5. Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (π.χ. 
διαλέξεων, συνεδρίων, συμποσίων), με τη συμμετοχή 
επιστημόνων της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς 
και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

6. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε νόμιμης 
μορφής οργανισμούς (σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, 
του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984).

Άρθρο 4
Προσωπικό

Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που το γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά 
και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσω-
πικού και του διοικητικού προσωπικού, μεταδιδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις (με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 
28 του ν. 4485/2017).

Άρθρο 5
Διοίκηση - Αρμοδιότητες

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ορίζεται με τη δι-
αδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4.8.2017).

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμο-
διότητες που ορίζονται στο άρθρο άρθρου 29 του 
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ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017), μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνονται ο συντονισμός του διδακτικού (προ-
πτυχιακού - μεταπτυχιακού) και ερευνητικού έργου του 
εργαστηρίου, η υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος 
του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του εργαστηρί-
ου και η μέριμνα για την τήρησή του, η μέριμνα για τη 
στελέχωση, την οικονομική διαχείριση και την κατανομή 
των χώρων του εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση 
του Τμήματος για τον ορισμό των υπευθύνων για τα ανα-
λώσιμα υλικά και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη 
Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των 
δραστηριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου 
που σχετίζεται με το εργαστήριο.

3. Σε κάθε μία από τις μονάδες που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 της παρούσας απόφασης μπορεί να ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από 
πρόταση του διευθυντή του εργαστηρίου, μέλος ΔΕΠ 
του εργαστηρίου του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου 
με αυτό της οικείας μονάδας ως προϊστάμενος - συντο-
νιστής του επιστημονικού - ερευνητικού και διοικητικού 
έργου της μονάδας.

Άρθρο 7
Λειτουργία

1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο χώρο που 
έχει εγκατασταθεί.

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

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

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

Άρθρο 8
Έσοδα

Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την 

εκπόνηση μελετών 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 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984).

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 κληρο-
δοσίες για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

6. Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται 
από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα 
προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου, ή απευθείας προς το Εργαστήριο, εφόσον 
δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργα-
στηρίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

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

Άρθρο 9
Τηρούμενα βιβλία

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

1. πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-
γράφων

2. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
3. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
4. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
5. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
6. βιβλίο μεταβολών προσωπικού
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 

κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
του Εργαστηρίου με τίτλο: «Εργαστήριο 
Διδακτικής των Θετικών Επιστημών 
και Εκπαίδευσης για την Αειφορία» 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Υπόβαθρο, Σκοπός και Αντικείμενα Εργασίας
Το Εργαστήριο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών 

και Εκπαίδευσης για την Αειφορία καλύπτει διδακτικές 
και ερευνητικές ανάγκες στην εκπαίδευση στα Μαθημα-
τικά και στις Φυσικές Επιστήμες, καθώς και στην Εκπαί-
δευση για την Αειφορία.

Το Εργαστήριο υιοθετεί μακροπρόθεσμη οπτική στην 
εκπαίδευση, ξεκινώντας από τις μικρές ηλικίες και προω-
θώντας την εκπαίδευση του πολίτη που συμβάλλει στην 
αειφορία, μέσα από συμμετοχικές, διεπιστημονικές, τυ-
πικές, άτυπες και μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης.

Το Εργαστήριο υποστηρίζει α) την ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική ανάπτυξη των προπτυχιακών φοιτητών 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, καθώς και την 
πρακτική τους άσκηση σε θέματα που εμπίπτουν στο 
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αντικείμενό του, β) την ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
ανάπτυξη των μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος 
στην κατεύθυνση “Διδακτική των Επιστημών: Διδακτική 
διαχείριση της τάξης, εργαλεία ΤΠΕ, σχεδιασμός και αξι-
ολόγηση προγραμμάτων και περιβαλλόντων μάθησης 
υπό το πρίσμα γνωστικών και κοινωνικοπολιτισμικών 
προσεγγίσεων” του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών με 
τίτλο «Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Αγωγής: Διε-
πιστημονικές προσεγγίσεις στην προσχολική και πρώτη 
σχολική ηλικία», γ) την ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
ανάπτυξη των μεταπτυχιακών φοιτητών του Διατμη-
ματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών «Επιστήμες του 
Περιβάλλοντος και Εκπαίδευση για την Αειφορία» σε 
συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Βιολογι-
κών Εφαρμογών και Τεχνολογιών», δ) την επαγγελματική 
ανάπτυξη εν ενεργεία εκπαιδευτικών μέσω επιμορφω-
τικών δράσεων.

Στον τομέα της έρευνας, το Εργαστήριο διεξάγει βα-
σική και εφαρμοσμένη έρευνα στο χώρο όπου εμπί-
πτει το αντικείμενό του υπό το πρίσμα γνωστικών, 
κοινωνικο-πολιτισμικών και συστημικών θεωρητικών 
προσεγγίσεων, στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων και 
μη ερευνητικών προγραμμάτων και σε συνεργασία με 
ερευνητικές ομάδες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που 
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της έρευνας 
για την εκπαίδευση STEAM (Science Technology Arts 
and Mathematics Education). Το Εργαστήριο δραστη-
ριοποιείται στο πλαίσιο διεθνών επιστημονικών ενώσε-
ων όπως α) International Society for Cultural Historical 
Activity and Research (ISCAR), 2) European Science 
Education Research Association (ESERA), 3) European 
Society for Research in Mathematics Education (CERME), 
4) Psychology of Mathematics Education (PME) και 5) 
European Association for Research on Learning and 
Instruction (EARLI).

Τέλος, το Εργαστήριο υποστηρίζει την έκδοση ενός 
διεθνούς δίγλωσσου επιστημονικού περιοδικού «Διδα-
σκαλία των Φυσικών Επιστημών: Έρευνα και Πράξη - 
Science Education Research and Praxis (Μονάδα Διδα-
κτικής Φυσικών Επιστημών - ερευνητική ομάδα @formal 
informal science education- @fise group), καθώς και το 
περιοδικό της Ένωσης Ερευνητών της Διδακτικής των 
Μαθηματικών (Μονάδα Διδακτικής των Μαθηματικών). 
Τα μέλη του εργαστηρίου αναπτύσσουν κοινά σχέδια 
εργασίας και παρεμβάσεις σε διεθνή, εθνικά και τοπικά 
fora. Η από κοινού οργάνωση των δράσεων των δύο 
μονάδων του εργαστηρίου δίνει προστιθέμενη αξία στην 
έρευνα και διδασκαλία.

Η ίδρυση του Εργαστηρίου κρίνεται αναγκαία, καθώς 
συμβάλλει στην έρευνα και τη διδασκαλία στο αντικεί-
μενο που υπηρετεί και προωθεί τον επιστημονικό διά-
λογο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο μέσω συνεργασιών, 
συνεδρίων και επιστημονικών περιοδικών.

Το εργαστήριο Διδακτικής των Θετικών Επιστημών 
και της Εκπαίδευσης για την Αειφορία έχει ως σκοπό:

1. Τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας 
στο αντικείμενο που θεραπεύει.

Ειδικότερα, η ερευνητική δράση του Εργαστηρίου 
εστιάζει:

α) στις διαδικασίες μάθησης στα μαθηματικά και τις 
φυσικές επιστήμες υπό το πρίσμα γνωστικών, κοινωνι-
κο-πολιτισμικών και συστημικών θεωρητικών προσεγ-
γίσεων.

β) στη διερεύνηση διδακτικών προσεγγίσεων και 
παρεμβάσεων στο πλαίσιο της τυπικής, μη τυπικής και 
άτυπης εκπαίδευσης.

γ) στην ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων και υλικών.

Την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του οικείου 
τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο 
αυτόνομα ή συνεργασία με άλλα Τμήματα του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων.

Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικές δράσεις εστιάζουν στην 
εκπαίδευση στις Θετικές Επιστήμες και την Εκπαίδευση 
για την Αειφορία και στοχεύουν στην ακαδημαϊκή και 
επαγγελματική ανάπτυξη προπτυχιακών και μεταπτυ-
χιακών φοιτητών και αφορούν:

α) την ενημερότητα για τις σύγχρονες θεωρίες μάθη-
σης, τα σύγχρονα Αναλυτικά Προγράμματα των Μαθη-
ματικών και των Φυσικών Επιστημών και τα διδακτικά 
μοντέλα που εφαρμόζονται στη διδασκαλία

β) την ενημερότητα σχετικά με το ρόλο της επιστή-
μης και της τεχνολογίας στη σύγχρονη κοινωνία και τον 
πολιτισμό

γ) την ενημερότητα για τις διεπιστημονικές προσεγγί-
σεις στη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών

δ) την ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασμού, αξιολόγησης 
και εφαρμογής, μικροδιδασκαλιών, σχεδίων εργασίας και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικών, ανάλογα με 
το επίπεδο σπουδών.

ε) την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας και ικανοτήτων απαραίτητων για 
την εξήγηση των φαινομένων της

στ) την ανάπτυξη της ικανότητας για τη συστημική 
θεώρηση και διαχείριση της τάξης και του κοινωνικο-
πολιτισμικού πλαισίου της μάθησης.

ζ) την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραί-
τητων για έρευνα στη διδακτική πράξη με μεθόδους 
όπως το διδακτικό πείραμα ή το πείραμα σχεδιασμού 
ή το εργαστήριο αλλαγής στο πλαίσιο της πολιτισμικής 
ιστορικής θεωρίας της δραστηριότητας.

2. Την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και τη διεξα-
γωγή δράσεων με στόχο την επιμόρφωση εν ενεργεία 
εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου 
που θεραπεύει το Εργαστήριο. Ειδικότερα επιδιώκεται 
η επαγγελματική ανάπτυξη εν ενεργεία εκπαιδευτικών 
όσον αφορά:

α) το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού υλικού για τις Θετικές Επιστήμες και το 
Περιβάλλον

β) την ανάπτυξη πλαισίων διδασκαλίας και μάθησης 
τα οποία προάγουν τον επιστημονικό εγγραμματισμό 
και συμβάλλουν στη σύνδεση επιστήμης και κοινωνίας

γ) την επέκταση της μάθησης σε μη τυπικά αλλά και 
άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και η δημιουργία αντί-
στοιχου εκπαιδευτικού υλικού
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δ) τη μελέτη και ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλό-
ντων μέσα από τα οποία ενισχύονται η ικανότητα κρι-
τικής σκέψης και οι δεξιότητες επικοινωνίας και συνερ-
γασίας.

3. Τη συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών ερευνη-
τικών δράσεων με ερευνητικά κέντρα σε ακαδημαϊκά 
ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

4. Τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων (π.χ. 
διαλέξεων, συνεδρίων, συμποσίων), με τη συμμετοχή 
επιστημόνων της ημεδαπής και της αλλοδαπής καθώς 
και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων.

5. Την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και σε νόμιμης 
μορφής οργανισμούς (σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 3, 
του π.δ. 159/1984 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984).

Προσωπικό, Διοίκηση - Αρμοδιότητες
Το εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη του Διδακτι-

κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που το γνωστικό αντι-
κείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά 
και ερευνητικά αντικείμενα του εργαστηρίου, από μέλη 
του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 
καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσω-
πικού και του διοικητικού προσωπικού, μεταδιδάκτορες, 
υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
που τοποθετούνται στο εργαστήριο σύμφωνα με τις κεί-
μενες διατάξεις (με τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 
28 του ν. 4485/2017).

1. Το εργαστήριο διευθύνεται από μέλος του Διδακτι-
κού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που ορίζεται με τη δι-
αδικασία του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ.Α΄/4.8.2017).

2. Ο διευθυντής του εργαστηρίου ασκεί τις αρμοδιότη-
τες που ορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 
114/τ.Α΄/4.8.2017), μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
ο συντονισμός του διδακτικού (προπτυχιακού - μετα-
πτυχιακού) και ερευνητικού έργου του εργαστηρίου, η 
υποβολή στη Συνέλευση του Τμήματος του ετήσιου προ-
γράμματος λειτουργίας του εργαστηρίου και η μέριμνα 
για την τήρησή του, η μέριμνα για τη στελέχωση, την 
οικονομική διαχείριση και την κατανομή των χώρων του 
εργαστηρίου, η εισήγηση στη Συνέλευση του Τμήματος 
για τον ορισμό των υπευθύνων για τα αναλώσιμα υλικά 
και τον κινητό εξοπλισμό, η υποβολή στη Συνέλευση 
του Τμήματος του ετήσιου απολογισμού των δραστη-
ριοτήτων, καθώς και η υπογραφή κάθε εγγράφου που 
σχετίζεται με το εργαστήριο.

3. Σε κάθε μία από τις μονάδες που προβλέπονται στο 
άρθρο 2 της παρούσας απόφασης μπορεί να ορίζεται με 
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ύστερα από 
πρόταση του διευθυντή του εργαστηρίου, μέλος ΔΕΠ 
του εργαστηρίου του ιδίου ή συναφούς αντικειμένου 
με αυτό της οικείας μονάδας ως προϊστάμενος - συντο-
νιστής του επιστημονικού - ερευνητικού και διοικητικού 
έργου της μονάδας.

Λειτουργία
1. Το εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 

και ώρες, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λει-
τουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο χώρο που 
έχει εγκατασταθεί.

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

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

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

Πόροι / Έσοδα
Τα έσοδα του Εργαστηρίου προέρχονται από:
1. Την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και την 

εκπόνηση μελετών 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 (ΦΕΚ 53/τ.Α΄/27.4.1984).

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 κληρο-
δοσίες για τους σκοπούς του Εργαστηρίου.

6. Κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται 
από ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα 
προς το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τους σκοπούς του 
Εργαστηρίου, ή απευθείας προς το Εργαστήριο, εφόσον 
δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό του Εργα-
στηρίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

7. Συνέδρια και εκπαιδευτικά σεμινάρια.
8. Από κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Τηρούμενα βιβλία και Αρχεία
Για τις ανάγκες του εργαστηρίου τηρούνται τα ακό-

λουθα βιβλία και στοιχεία:
1. πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγ-

γράφων
2. βιβλίο περιουσιακών στοιχείων
3. φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους
4. κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων
5. αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων
6. βιβλίο μεταβολών προσωπικού
Με απόφαση του διευθυντή μπορεί να τηρείται και 
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κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από ειδι-
κές διατάξεις ή κρίνεται απαραίτητο.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Iωάννινα, 20 Μαΐου 2019

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

(3)
Στην 3133/8.2.2017 πράξη του Πρύτανη του Πανεπι-

στημίου Μακεδονίας που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 674/
τ.Β΄/3.3.2017 και αφορά στην αυτοδίκαια βαθμολογική 
κατάταξη των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού 
(Ε.Τ.Ε.Π.) στις βαθμίδες της παρ. 1 του π.δ. 117/2002 

και έγινε διόρθωση σφαλμάτων στο ΦΕΚ 1341/τ.Β΄/
18.4.2019, διορθώνεται:

στη σελίδα 16227 στις «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» 
στην τελευταία σειρά:

το εσφαλμένο: «3 Ε 10Μ 14 Η»
στο ορθό: «0Ε 10Μ 14 Η».

(Aπό το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας)

Ι

(4)
Στην 617/1.2.2019 απόφαση του Πρύτανη του Πανε-

πιστημίου Πελοποννήσου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
704/τ.Β΄/1.3.2019, στις σελίδες 8635 και 8639 διορθώ-
νεται το ονοματεπώνυμο, όπου αναφέρεται, ως εξής:

το εσφαλμένο: « της Χαραλαμπίας Θλιβερή »
στο ορθό: « της Χαραλαμπίας Θλιβέρη ».

(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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*02021620706190008*

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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