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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Κοινωνική - Προληπτική Ια-
τρική και Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης.

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική» του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1533 (1)
   Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Κοινωνική - Προληπτική Ιατρική και 

Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» του Τμήματος Ια-

τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστο-

τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/2011 και 16-6-2020)

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

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

2. Το π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήμα-
τος και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυ-
γκρότηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 (Α’ 106) 

«Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης» (Α’ 134, διόρθωση σφάλματος Α’ 140).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως τα άρθρα 31-37 και 43-46.

4. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

6. Τις υπ’ αρ. αποφάσεις: α) 216772/Ζ1/8-12-2017: 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334) και β) 
131757/Ζ1/2-8-2018: «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπου-
δών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Το έγγραφο υπ’ αρ. 34783/Ζ1/5-3-2019 με θέμα: 
«Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α’ 142) για 
τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

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

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Tην υπ’ αρ. 778/9-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
ΑΠΘ με θέμα «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»
(Β’ 3493), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 975/11-9-2019 
απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση υπ’ αρ.
3001/9 και 10-9-2019.

11. Tην υπ’ αρ. 1179/12-9-2019 πράξη του Πρύτανη 
του ΑΠΘ με θέμα «Καθορισμός της σειράς αναπλήρω-
σης του Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας 
ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του» (Β’ 3493).

12. Την υπ’ αρ. 3633/3-10-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ., σχετικά με την τροποποίηση της ανωτέρω με υπ’ 
αρ. 778/9-9-2019 πράξης του Πρύτανη του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως προς τις 
επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων (Β’ 3749).

13. Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-
ΘΑΤ) και τις υπ’ αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-
ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/
13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύ-
τανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 22/28-1-2020) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Κοι-
νωνική - Προληπτική Ιατρική και Ποιότητα στη Φροντίδα 
Υγείας».

15. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 23893/13-5-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) με τίτλο: «Κοινωνική - Προληπτική Ιατρική και 
Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Κοινωνική - Προληπτική Ιατρική και 
Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας» σύμφωνα με τις διατά-

ξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/
2017 (Α’ 114) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις εξής δύο ειδικεύ-
σεις:

α. « Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» και
β. « Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας».

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης, η 
ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και η ικανοποίηση των 
εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών 
και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στην κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν 
σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές της Κοινωνι-
κής-Προληπτικής Ιατρικής και της Ποιότητας στη Φρο-
ντίδα Υγείας. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και 
δεξιοτήτων στους/στις αποφοίτους του, θα τους δώσουν 
τα εφόδια να στελεχώσουν υπηρεσίες παροχής υπηρε-
σιών κοινωνικής- προληπτικής ιατρικής και δημόσιας 
υγείας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, καθώς 
και υπηρεσίες φροντίδας υγείας, συμβάλλοντας στον 
έλεγχο και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομέ-
νων υπηρεσιών τους.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Πρόληψη και Δημόσια Υγεία» ή «Ποι-
ότητα στη Φροντίδα Υγείας» ανάλογα με την επιλογή 
ειδίκευσης κάθε φοιτητή/τριας.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δε-
κτοί/ές για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. είναι:

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. (Πα-
νεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ανα- γνωρισμένων 
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής: Πτυχιούχοι Τμη-
μάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Δημό-
σιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Επισκεπτριών 
Υγείας.

2. Απόφοιτοι άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων 
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ανα-
γνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Κοινωνική- Προληπτική 
Ιατρική και την Ποιότητα στη Φροντίδα Υγείας.

3. Πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Α.Ε.Ι. (Πανε-
πιστήμιων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων 
ομοταγών Ίδρυμα των της αλλοδαπής, οι οποίοι δια-
θέτουν διετη, τουλάχιστον, επαγγελματική εμπειρία, με 
αποδεδειγμένο χρόνο θητείας στον τομέα της Δημόσιας 
Υγείας, Κοινωνικής- Προληπτικής Ιατρικής ή της αξιολό-
γησης της ποιότητας στην φροντίδα υγείας.

4. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., 
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφί-
ου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν 
ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
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οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο 
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) 
ορίζεται κατ’ ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και 
κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας [δηλ. δύο (2) εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και ένα (1) 
εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας].

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ παρακολουθούν τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα στο 
Α’ εξάμηνο. Στο Β’ εξάμηνο παρακολουθούν τρία (3) διαφορετικά υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) από τρία (3) 
μαθήματα επιλογής αναλόγως της ειδίκευσης [υπάρχουν δύο (2) κοινά επιλεγόμενα μαθήματα και ένα (1) διαφο-
ρετικό σε κάθε ειδίκευση]. Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες του Π.Μ.Σ. απαιτείται να συμπληρώσουν ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), ως εξής:

α) Εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από την επιτυχή φοίτηση στα προσφερόμενα μαθήματα πρώτου και 
δευτέρου εξαμήνου.

β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS από το σχεδιασμό, εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή παρουσί αση της 
Διπλωματικής Εργασίας. 

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία θα συγγράφεται είτε στην 
Ελληνική γλώσσα, με εκτενή περίληψη στην Αγγλική γλώσσα, είτε στην Αγγλική γλώσσα, με εκτενή περίληψη στην 
Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/
τριες. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες θα κατανέμονται στις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., ως εξής: δεκαπέντε (15) φοιτη-
τές/τριες κατ’ ανώτατο όριο ανά ειδίκευση.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/2011 και 
16-6-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς και μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατη-
γορίες διδασκόντων, όπως αυτές ορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 36, και 45 του ν. 4485/2017. Η διοικητική 
και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. και τη Γραμματεία 
του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και οι ερευνητικές μονάδες 
του Τμήματος Ιατρικής:

α) για τους αναγκαίους χώρους διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθούν οι αίθουσες του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινω-
νικής και Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής, οι οποίες έχουν ανακαινισθεί προσφάτως και εξοπλιστεί 
καταλλήλως με ειδικό οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

β) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος.
γ) ειδικές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής, Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στατιστικής 

του Τμήματος Ιατρικής.
δ) αίθουσα διδασκαλίας που καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης με δαπάνη από 

τα τέλη φοίτησης του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 9.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 2.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 4.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 6.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέ-
ντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 8.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 6.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 7.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτι-
κού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 3.000,00 €

Δαπάνες για την ερευνητική δραστηριότητα των φοιτητών (όπως αντιδρα-
στήρια κ.λπ. κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής τους) 2.450,00€

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τελών φοίτησης) 22.050,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 73.500,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(3.500,00 € ) συνολικά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης κ.α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 1535 (2)
    Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική» του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(Συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/2011 και 16-6-2020)

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

εν Θεσσαλονίκη» (Β’ 4334), με τον οποίο ιδρύθηκε το 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» (Α’ 154) με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954.

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

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
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άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 31-37 και 
43-46.

4. Τον ν. 3374/2005 (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 
15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευ-
ση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών 
μονάδων. Παράρτημα διπλώματος».

5. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 112).

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπό στοιχεία: 
α) 216772/Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του ανα-
λυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης 
βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών» (Β’ 4334) και β) 131757/Ζ1/2-8-2018: «Ρύθ-
μιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των Ελληνικών 
ΑΕΙ» (Β’ 3387).

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

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με υπό στοιχεία:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά 
θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114)», γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση 
ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α’ 114)» και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δι-
ατάξεων του ν. 4521/18 (Α’38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/3-7-2019 διαπιστωτική 
πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με 
θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με 
θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Tην υπ’ αρ. 778/9-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
ΑΠΘ με θέμα «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των 
επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», 
όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 975/11-9-2019 απόφαση 
της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. στη συνεδρίαση με υπ’ αρ. 
3001/9 και 10-9-2019 (ΦΕΚ 3493/τ.Β’/18-9-2019).

11. Tην υπ’ αρ. 1179/12-9-2019 πράξη του Πρύτανη 
του ΑΠΘ με θέμα «Καθορισμός της σειράς αναπλήρω-
σης του Πρύτανη σε περίπτωση προσωρινής απουσίας 
ή κωλύματος άσκησης των καθηκόντων του» (Β’ 3493).

12. Την υπ’ αρ. 3633/3-10-2019 πράξη του Πρύτανη 
του Α.Π.Θ, σχετικά με την τροποποίηση της ανωτέρω 

με υπ’ αρ. 778/9-9-2019 πράξης του Πρύτανη του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως 
προς τις επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων 
(Β’ 3749).

13. Την υπ’ αρ. 164/3-9-2019 πράξη του Πρύτανη του 
Α.Π.Θ. περί συγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για 
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣ4046Ψ8ΧΒ-
ΘΑΤ) και τις υπ’ αρ. 1757/17-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΚΠ46Ψ8ΧΒ-
ΙΤΒ), 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ:6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 18588/
13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) πράξεις του Πρύ-
τανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

14. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
22/28-1-2020) για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εμ-
βρυομητρική Ιατρική».

15. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 24579/21-5-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ.

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.Θ.) με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική», ως ακολού-
θως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό 
έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Εμβρυομητρική Ιατρική» 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη, η έρευ-
να και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους/στις 
επαγγελματίες υγείας που σχετίζονται με την ειδικότητα 
της Μαιευτικής και Γυναικολογίας, στο γνωστικό αντι-
κείμενο της Εμβρυομητρικής Ιατρικής. Φιλοσοφία του 
Π.Μ.Σ. είναι να εξασφαλίσει στους/στις μεταπτυχιακούς/
κές φοιτητές/τριες σύγχρονες γνώσεις, μεθόδους και αρ-
χές που θα τους/τις καταστήσουν ικανούς/ές για συνεχή 
εκπαίδευση, καθώς και να καλλιεργήσει σε αυτούς/ές τις 
κριτικές και δημιουργικές δεξιότητες που απαιτεί μια 
κοινωνικά και δεοντολογικά υπεύθυνη επαγγελματική 
δραστηριότητα.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η 
παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών 
και πρακτικών γνώσεων στο αντικείμενο της Εμβρυο-
μητρικής Ιατρικής. Η Εμβρυομητρική Ιατρική αποτελεί 
ένα εξελισσόμενο επιστημονικό πεδίο της ιατρικής 
επιστήμης που αφορά στην αναγνώριση των προδια-
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θεσικών παραγόντων, των συμπτωμάτων και των επι-
πλοκών παθολογικών καταστάσεων κατά την κύηση, 
καθώς επίσης και στην πρόληψη και αντιμετώπιση 
προβλημάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
υγεία του εμβρύου και της μητέρας. Η ολοκλήρωση 
του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος 
δεν ισοδυναμεί με τη λήψη της υπο-ειδικότητας της 
Εμβρυομητρικής Ιατρικής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Εμβρυομητρική Ιατρική».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εμβρυομητρική Ιατρική» θα γίνο-
νται δεκτοί/ές απόφοιτοι/ες Τμημάτων Α’ κύκλου σπου-
δών της Σχολής Επιστημών Υγείας, Βιολογίας, Βιοχημείας, 
Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας- Γενετικής, Μαιευ-
τικής, Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων, καθώς και 
απόφοιτοι/ες άλλων συναφών Σχολών ή Τμημάτων των 
Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή αναγνωρισμέ-
νων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1 του 
άρθρου 43 του ν. 4485/2017).

Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και 
τελειόφοιτοι/ες φοιτητές/τριες των ανωτέρω αναφερό-
μενων Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν απο-
φοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα των 
υποψηφίων, οι οποίοι γίνονται δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ.

Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου 
της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως 
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο Π.Μ.Σ. είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και 
το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλή-
ρους φοίτησης [δηλ. δύο (2) εξάμηνα παρακολούθη-
σης μαθημάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνη-
ση και συγγραφή της μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας].

Άρθρο 6
Πιστωτικές Μονάδες - Γλώσσα Διεξαγωγής
του Προγράμματος

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής 
εξέταση σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, πέντε 
(5) στο Α’ εξάμηνο σπουδών και πέντε (5) στο Β’ εξά-
μηνο σπουδών, η συμπλήρωση δύο (2) κύκλων πρα-
κτικής άσκησης με τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ιατρικές 

πράξεις/κύκλο, ένας (1) κύκλος στο Α’ εξάμηνο και 
ένας (1) στο Β’ εξάμηνο σπουδών και τέλος η εκπό-
νηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στο 
Γ’ εξάμηνο.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS) [τριάντα (30) για κάθε ένα από τα δύο 
(2) εξάμηνα μαθημάτων και την πρακτική άσκηση και 
τριάντα (30) για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας].

Ως γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται, κατ’ ανώ-
τατο όριο, σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/
τριες, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανά-
λογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη δυνατότητα 
του Προγράμματος

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη 
Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 3026/2011 και 
16-6-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., καθώς και μέλη 
Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή άλλων Πανεπιστη-
μίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, όπως αυτές ορίζονται από τα 
άρθρα 36, και 45 του ν. 4485/2017. Η διοικητική και τεχνι-
κή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. διατίθεται η βασική υπο-
δομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, Νησίδα Η/Υ 
και εξειδικευμένη ηλεκτρονική υποστήριξη) του Τμήμα-
τος Ιατρικής του Α.Π.Θ. Η διάταξη των χώρων διαμορ-
φώνεται και προσαρμόζεται στον αριθμό των φοιτητών.

Για τη διεξαγωγή των μαθημάτων είναι απαραίτητος 
υλικοτεχνικός εξοπλισμός και οπτικοακουστικό υλικό 
(οθόνες προβολής, projectors, ηχητική και μικροφωνική 
εγκατάσταση κ.λπ.) ο οποίος καλύπτεται από τα έσοδα 
του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
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Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας - Τέλη Φοίτησης

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.500,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 11.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργά-
νωση του Π.Μ.Σ. 6.500,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 3.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 2.750,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τελών φοίτησης) 15.750,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 52.500,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00 €)
συνολικά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης α.α.
Ο Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ   
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*02043550510200008*

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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