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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
26 Νοεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση των άρθρων 16 και 30 της υπ’ αρ.
52/57/24-4-2018 απόφασης της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ. (Β’ 3317) που αφορά στην έγκριση του
κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Ιατρική του Ύπνου» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

2

Τροποποίηση του Διεθνούς Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Τροφίμων του Πλόβντιβ
της Βουλγαρίας ως προς το άρθρο 12.

3

Ένταξη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Ε.ΔΙ.Π. τμήματος του Πανεπιστημίου
Πατρών.

4

Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους
ΕΔΙΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 32/38/12.11.2020
(1)
Τροποποίηση των άρθρων 16 και 30 της υπ’ αρ.
52/57/24-4-2018 απόφασης της Συγκλήτου του
Δ.Π.Θ. (Β’ 3317) που αφορά στην έγκριση του
κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική του Ύπνου» του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1 διαπιστωτική πράξη
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
(ΥΟΔΔ 490/2018), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή

Αρ. Φύλλου 5235

Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.
2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) σύμφωνα με τις
οποίες «Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος
καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη
Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων».
3. Τις διατάξεις της περ. δ) της παρ. 6 και της παρ. 7 του
άρθρου 19 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).
4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
Διπλώματος» (Α’ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α’ 124).
8. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων του
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου
Θράκης (συνεδρία 2/27-10-2020).
9. Την υπ’ αρ. 51/57/24-04-2018 απόφαση Συγκλήτου
του ΔΠΘ με την οποία εγκρίθηκε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική
του Ύπνου».
10. Την υπ’ αρ. 52/57/24-04-2018 απόφαση Συγκλήτου
του ΔΠΘ με την οποία εγκρίθηκε η ο κανονισμός του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ιατρική του Ύπνου».
11. Την υπ’ αρ. 4/14/19-04-2018 εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ..
12. Το υπ’ αρ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
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αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση των άρθρων 16 και 30 της υπ’ αρ.
52/57/24-04-2018 (Β’ 3317) απόφασης Συγκλήτου, ως
ακολούθως:
«Άρθρο 16
Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων
Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα
υποχρεωτικά μαθήματα και εργαστήρια, όπως αυτά
κατανέμονται στα τρία εξάμηνα σπουδών (Α, Β, και Γ).
Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας ολοκληρώνεται
στο τέλος του Γ εξαμήνου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται
ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
Μαθήματα

ECTS
Ώρες
Πιστωτικές
Διδασκαλίας
Μονάδες

Α1. Νευροβιολογία του
ύπνου και σταδιοποίηση
του ύπνου
Α2. Πολυυπνογραφία
Α3. Δοκιμασία ΜSLT-ΜWΤOSLER, ακτιγραφία
Α4. Στέρηση ύπνου Ημερήσια Υπνηλία
Α5. Πρωτοπαθές
ροχαλητό - Σύνδρομο
αυξημένης αντίστασης
ανωτέρων αεραγωγών
A6. Σύνδρομο
αποφρακτικών απνοιών υποπνοιών ύπνου Σύνδρομο κεντρικών
απνοιών
Α7. Σύνδρομο παχυσαρκίας - υποαερισμού
Α8. Ύπνος σε νοσήματα
του αναπνευστικού και
άλλα νοσήματα
Α9. Αϋπνία - Υπερυπνίες
κεντρικού τύπου
Α10. Παραϋπνίες Νυκτερινή Επιληψία
Α11. Κινητικές διαταραχές
κατά τον ύπνο - Διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού
Α12. Διαταραχές του ύπνου
σε παιδιά - εφήβους
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
Α’ Εξαμήνου

11

4

9

3

9

3

7

2

7

2

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά
Μαθήματα

3

7

2

9

3

7

2

7

2

7

2

7

2
30

ECTS
Ώρες
Πιστωτικές
Διδασκαλίας
Μονάδες

Β1. Βιοστατιστική Θεωρία και μεθοδολογία
στην έρευνα
Β2. Υγιεινή του ύπνου
Β3. Συνεχής θετική πίεση
αεραγωγών (CPAP)
Β4. Διφασική θετική πίεση
αεραγωγών (ΒΡΑΡ)
Β5. Ενδοστοματικές
προθέσεις - Χειρουργική
αντιμετώπιση των
διαταραχών της αναπνοής
στον ύπνο
Β6. Θεραπεία της αϋπνίας
Β7. Θεραπεία των
υπερυπνιών
Β8. Θεραπεία της
ναρκοληψίας
Β9. Θεραπεία των
κινητικών διαταραχών
στον ύπνο
Β10. Θεραπεία των
παραϋπνιών
Β11. Θεραπεία των
διαταραχών του κιρκάδιου
ρυθμού
Β12. Θεραπεία των
διαταραχών του ύπνου
στα παιδιά
Β13. Φαρμακολογική
θεραπεία υπνηλίας
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων
Β’ Εξαμήνου
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Υποχρεωτικά Μαθήματα

9

Τεύχος B’ 5235/26.11.2020

12

6

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2

7

2
30

ECTS
Πιστωτικές Μονάδες

Ολοκλήρωση εκπόνησης
30
μεταπτυχιακής εργασίας
Σύνολο Πιστωτικών
30
Μονάδων Γ’ Εξαμήνου
Περιγραφή των μαθημάτων
Α1. Νευροβιολογία του ύπνου και σταδιοποίηση του
ύπνου
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η ανατομία και φυσιολογία των νευρικών οδών που ελέγχουν την εναλλαγή
ύπνου - εγρήγορσης και τους κιρκάδιους ρυθμούς. Αναφέρεται ο ρόλος του ύπνου στην ανθρώπινη φυσιολογία και
ομοιόσταση και περιγράφονται αναλυτικά οι μορφές, η δομή
(μακρο- και μικρο-δομή του ύπνου) και τα στάδια αυτού.
Α2. Πολυυπνογραφία
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται η
τεχνική εκτέλεσης πολυυπνογραφίας, ο απαραίτητος
εξοπλισμός και συνδεσμολογία, καθώς και η μεθοδολογία ερμηνείας των αποτελεσμάτων αυτής τόσο με τα
παλαιότερα κριτήρια όσο και με τα νεότερα.

Τεύχος B’ 5235/26.11.2020

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Α3. Δοκιμασία ΜSLT - ΜWΤ - OSLER, ακτιγραφία
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται η τεχνική εκτέλεσης μίας σειράς διαγνωστικών εξετάσεων
που αποσκοπούν είτε στην εκτίμηση της ημερήσιας
υπνηλίας (Multiple Sleep Latency Test - MSLT) είτε στην
εκτίμηση της ικανότητας διατήρησης της εγρήγορσης (Maintenance of Wakefulness Test - MWT, Oxford
Sleep Resistance Test - OSLER Test) είτε στην εκτίμηση
του χρόνου ύπνου με την ακτιγραφία (κινησιομετρία),
ο απαραίτητος εξοπλισμός και συνδεσμολογία, καθώς
και η μεθοδολογία ερμηνείας των αποτελεσμάτων των
εξετάσεων αυτών.
Α4. Στέρηση ύπνου - Ημερήσια Υπνηλία
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα ιατρικά αίτια της στέρησης ύπνου (οξείας και χρόνιας) και της
ημερήσιας υπνηλίας, η επιδημιολογία τους, οι μέθοδοι
διάγνωσης, οι κλίμακες αξιολόγησης και βαρύτητάς της.
Α5. Πρωτοπαθές ροχαλητό - Σύνδρομο αυξημένης
αντίστασης ανωτέρων αεραγωγών
Στο μάθημα αυτό αναλύονται δύο κοινές παθολογικές
καταστάσεις το πρωτοπαθές ροχαλητό και το σύνδρομο αυξημένης αντίστασης ανώτερων αεραγωγών, ως
προς τον ορισμό, την επιδημιολογία, την αιτιολογία, την
κλινική εικόνα, τη διάγνωση και τις άμεσες/απώτερες
συνέπειες για την υγεία των ασθενών.
A6. Σύνδρομο αποφρακτικών απνοιών - υποπνοιών
ύπνου - Σύνδρομο κεντρικών απνοιών
Στο μάθημα αυτό αναλύονται το Σύνδρομο Αποφρακτικών Απνοιών - Υποπνοιών Ύπνου και το Σύνδρομο
Κεντρικών Απνοιών, ως προς τον ορισμό, την επιδημιολογία, την αιτιολογία, την κλινική εικόνα, τη διάγνωση
και τις άμεσες/απώτερες συνέπειες για την υγεία των
ασθενών.
Α7. Σύνδρομο παχυσαρκίας - υποαερισμού
Στο μάθημα αυτό αναλύεται το σύνδρομο παχυσαρκίας - υποαερισμού ως προς τον ορισμό, την επιδημιολογία, την αιτιολογία, την κλινική εικόνα, τη διάγνωση,
και τις άμεσες/απώτερες συνέπειες για την υγεία των
ασθενών.
Α8. Ύπνος σε νοσήματα του αναπνευστικού και άλλα
νοσήματα
Στο μάθημα αυτό αναλύονται τα χαρακτηριστικά (φυσιολογικά/παθολογικά) και οι διαταραχές του ύπνου στις
κυριότερες παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος,
αλλά και σε άλλα νοσήματα (πχ καρδιαγγειακά νοσήματα, νευρολογικά νοσήματα, ψυχικά νοσήματα, νεοπλασίες, κ.λπ.).
Α9. Αϋπνία - Υπερυπνίες κεντρικού τύπου
Στο μάθημα αυτό αναλύονται ως προς τον ορισμό, την
επιδημιολογία, την αιτιολογία, την κλινική εικόνα, τη διάγνωση και τις άμεσες/απώτερες συνέπειες της αϋπνίας
και των υπερυπνιών κεντρικού τύπου.
Α10. Παραϋπνίες - Νυκτερινή Επιληψία
Στο μάθημα αυτό αναλύονται ως προς τον ορισμό,
την επιδημιολογία, την αιτιολογία, την κλινική εικόνα
αλλά και τη διαφοροδιάγνωση και τις άμεσες/απώτερες
συνέπειες των παραϋπνιών και της νυκτερινής επιληψίας.
Α11. Κινητικές διαταραχές κατά τον ύπνο - Διαταραχές
του κιρκάδιου ρυθμού
Στο μάθημα αυτό αναλύονται ως προς τον ορισμό,
την επιδημιολογία, την αιτιολογία, την κλινική εικόνα,
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τη διάγνωση και τις άμεσες/απώτερες συνέπειες οι εξής
παθολογικές καταστάσεις: κινητικές διαταραχές κατά τον
ύπνο, διαταραχές του κιρκάδιου ρυθμού.
Α12. Διαταραχές του ύπνου σε παιδιά - εφήβους
Το μάθημα αυτό εστιάζει στον ορισμό, την επιδημιολογία, την αιτιολογία, την κλινική εικόνα, τη διάγνωση και
τις άμεσες/απώτερες συνέπειες των διαταραχών ύπνου
κατά την παιδική και εφηβική ηλικία.
Β1. Βιοστατιστική - Θεωρία και μεθοδολογία στην
έρευνα
Στο μάθημα αυτό αναλύονται
α) οι βασικές μέθοδοι στη βιοστατιστική, όπως: Τύποι Δεδομένων, Περιγραφική Στατιστική, Θεωρητικές
κατανομές πιθανότητας, Δειγματοληπτικές κατανομές,
Εκτιμητική (σημειακή εκτίμηση πληθυσμιακών παραμέτρων-μέθοδος των ροπών και μέγιστης πιθανοφάνειας,
διαστήματα εμπιστοσύνης παραμέτρων ενός και δύο
πληθυσμών), Έλεγχοι Υποθέσεων, Δοκιμασία χ2, Συσχέτιση, Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση, Πολλαπλή Παλινδρόμηση, Μη Παραμετρικές Δοκιμασίες.
β) οι βασικές αρχές μεθοδολογίας της έρευνας και
κατανόησης, ερμηνείας και εκπόνησης ερευνητικών
εργασιών.
Β2. Υγιεινή του ύπνου
Στο μάθημα αυτό περιγράφονται οι αρχές εφαρμογής
της υγιεινής του ύπνου με στόχο την πρόληψη διαταραχών
του, τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας ύπνου
και τη θεραπεία-αποτροπή των διαταραχών του ύπνου.
Β3. Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η εφαρμογή της συνεχούς θετικής πίεσης στον αεραγωγό (Continuous Positive
Airway Pressure-CPAP) στις διαταραχές της αναπνοής
κατά τον ύπνο (διαθέσιμες συσκευές και μοντέλα, κριτήρια επιλογής, μεθοδολογία εφαρμογής, τιτλοποίηση
πιέσεων, παρακολούθηση ασθενή, κ.λπ.).
Β4. Διφασική θετική πίεση αεραγωγών
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η εφαρμογή της διφασικής θετικής πίεσης στον αεραγωγό (Βilevel Positive
Airway Pressure-ΒPAP) στις διαταραχές της αναπνοής
στον ύπνο (μοντέλα αερισμού, διαθέσιμες συσκευές, κριτήρια επιλογής, μεθοδολογία εφαρμογής, τιτλοποίηση
πιέσεων, παρακολούθηση ασθενή, κ.λπ.).
Β5. Ενδοστοματικές προθέσεις - Χειρουργική αντιμετώπιση των διαταραχών της αναπνοής στον ύπνο
Στο μάθημα αυτό αναλύονται οι ενδοστοματικές προθέσεις και οι χειρουργικές θεραπείες των διαταραχών της
αναπνοής στον ύπνο ως προς τις διαθέσιμες επιλογές,
τα κριτήρια επιλογής, τη μεθοδολογία εφαρμογής, την
παρακολούθηση του ασθενή, την αναγνώριση των πιθανών επιπλοκών, κ.λπ.)
Β6. Θεραπεία της αϋπνίας
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η στρατηγική που ακολουθείται στη θεραπεία της αϋπνίας (φαρμακευτική/μη
φαρμακευτική θεραπεία) ως προς τα κριτήρια επιλογής,
τη μεθοδολογία εφαρμογής, την παρακολούθηση του
ασθενή, την αναγνώριση των πιθανών επιπλοκών, κ.λπ.)
Β7. Θεραπεία των υπερυπνιών
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η στρατηγική που ακολουθείται στη θεραπεία των υπερυπνιών (φαρμακευτική/μη
φαρμακευτική θεραπεία) ως προς τα κριτήρια επιλογής,
τη μεθοδολογία εφαρμογής, την παρακολούθηση του
ασθενή, την αναγνώριση των πιθανών επιπλοκών, κ.λπ.
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Β8. Θεραπεία της ναρκοληψίας
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η στρατηγική που ακολουθείται στη θεραπεία της ναρκοληψίας ως προς τα
κριτήρια επιλογής, τη μεθοδολογία εφαρμογής, την παρακολούθηση του ασθενή, την αναγνώριση των πιθανών
επιπλοκών, κ.λπ.)
Β9. Θεραπεία των κινητικών διαταραχών στον ύπνο
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η στρατηγική που ακολουθείται στη θεραπεία των κινητικών διαταραχών του
ύπνου ως προς τα κριτήρια επιλογής, τη μεθοδολογία
εφαρμογής, την παρακολούθηση του ασθενή, την αναγνώριση των πιθανών επιπλοκών, κ.λπ.)
Β10. Θεραπεία των παραϋπνιών
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η στρατηγική που ακολουθείται στη θεραπεία των παραϋπνιών (φαρμακευτική/μη
φαρμακευτική θεραπεία) ως προς τα κριτήρια επιλογής,
τη μεθοδολογία εφαρμογής, την παρακολούθηση του
ασθενή, την αναγνώριση των πιθανών επιπλοκών, κ.λπ.)
Β11. Θεραπεία των διαταραχών του κιρκάδιου ρυθμού
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η στρατηγική που ακολουθείται στη θεραπεία των διαταραχών κιρκάδιου
ρυθμού (φαρμακευτική/μη φαρμακευτική θεραπεία) ως
προς τα κριτήρια επιλογής, τη μεθοδολογία εφαρμογής,
την παρακολούθηση του ασθενή, την αναγνώριση των
πιθανών επιπλοκών, κ.λπ.)
Β12. Θεραπεία των διαταραχών του ύπνου στα παιδιά
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η στρατηγική που ακολουθείται στη θεραπεία των διαταραχών ύπνου στα
παιδιά (φαρμακευτική/μη φαρμακευτική θεραπεία) ως
προς τα κριτήρια επιλογής, τη μεθοδολογία εφαρμογής,
την παρακολούθηση του ασθενή, την αναγνώριση των
πιθανών επιπλοκών, κ.λπ.)
Β13. Φαρμακολογική θεραπεία υπνηλίας
Στο μάθημα αυτό αναλύεται η φαρμακολογική θεραπεία της υπνηλίας, περιγράφονται τα χρησιμοποιούμενα
φάρμακα, οι ενδείξεις και η δοσολογία αυτών, οι ανεπιθύμητες ενέργειες καθώς και η αποτελεσματικότητά τους
στην εξάλειψη της ημερήσιας υπνηλίας.
Κάθε μάθημα διδάσκεται από έναν ή περισσότερους
διδάσκοντες. Σε κάθε ενότητα μαθημάτων ορίζεται από
την Συνέλευση ένας/μια διδάσκων/ουσα ως υπεύθυνος/η/συντονιστής/τρια του μαθήματος.
Η διδασκαλία με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
δεν ξεπερνάει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Για τη
διδασκαλία με μέσα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης αξιοποιούνται οι πλατφόρμες και τα λογισμικά που προσφέρονται από το Δ.Π.Θ. ή ανήκουν στο Π.Μ.Σ.
Η αξιολόγηση των μαθημάτων γίνεται με γραπτή ή
προφορική εξέταση, εργασία, παρουσίαση, αναφορά
(report) ή συνδυασμό των παραπάνω. Η ακριβής μορφή
της αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την διδάσκοντα/
ουσα ή τους/τις διδάσκοντες/ουσες σε σχέση και με τη
φύση του κάθε μαθήματος.
Οι όροι αξιολόγησης σε κάθε μάθημα γνωστοποιούνται
κατά την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος από
το μέλος ΔΕΠ-υπευθύνου/συντονιστή του μαθήματος.
Οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο τέλος του
κάθε εξαμήνου. Δεν υπάρχει προ-απαίτηση για επιτυχή
εξέταση προκειμένου να συνεχιστεί η φοίτηση σε επόμενο εξάμηνο.
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Για τα μαθήματα στα οποία η αξιολόγηση γίνεται με
ασκήσεις ή/και τελική γραπτή εξέταση ισχύουν τα παρακάτω:
1) Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου εξετάζονται
το Φεβρουάριο (1η εξεταστική) και το Σεπτέμβριο (2η
εξεταστική).
2) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου εξετάζονται
τον Ιούνιο (1η εξεταστική) και το Σεπτέμβριο (2η εξεταστική).
Μετά το πέρας της εξεταστικής οι ασκήσεις, τα γραπτά
δοκίμια και κάθε άλλο τεκμήριο εξέτασης παραδίδονται από τον διδάσκοντα για φύλαξη στη Γραμματεία
του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος διενέργειας και η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του Π.Μ.Σ. θα καθορίζονται από τη
Συνέλευση του Τμήματος.
Ο κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί υποχρεωτικά το σύνολο των μαθημάτων του εξαμήνου. Σε
περίπτωση απουσίας σε αριθμό >20% και < 40% των
συνολικών διδακτικών ωρών του εξαμήνου πρέπει να
παρακολουθήσει ειδικό κύκλο επαναληπτικών μαθημάτων. Σε περίπτωση απουσίας σε αριθμό > 40% των
διδακτικών ωρών θεωρείται αποτυχών. Σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και κατόπιν έγκρισης της ΣΕ του Π.Μ.Σ. και
της Συνέλευσης, επιτρέπεται η παρακολούθηση συγκεκριμένου προγράμματος στον επόμενο κύκλο του μεταπτυχιακού χωρίς την καταβολή επιπλέον διδάκτρων,
πέραν του αριθμού των εισακτέων.
Ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να ολοκληρώσει τις
μεταπτυχιακές του σπουδές μέσα στο διπλάσιο της προβλεπόμενης διάρκειας δηλαδή 3 έτη. Πιθανή εξαίρεση
γίνεται μετά δικαιολογημένη αίτηση και δε μπορεί να
υπερβαίνει τους 12 επιπλέον μήνες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης μέχρι
δώδεκα (12) μήνες με απόφαση της Συνέλευσης.
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην ελληνική
ή την αγγλική γλώσσα.
Για την απόκτηση του διπλώματος οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές οφείλουν να συμμετάσχουν επιτυχώς στις
εξετάσεις επί της διδαχθείσης ύλης στο σύνολο των μαθημάτων και να παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια των
σπουδών τους τις εργασίες που θα τους ζητηθούν και
κατά το τέλος της φοίτησής τους διπλωματική εργασία.
Η αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών Εργασιών βασίζεται
στην τυχόν πρωτότυπη ή καινοτόμο συνεισφορά της,
την τυχόν ύπαρξη δημοσιεύσεων σε έγκυρα διεθνή περιοδικά ή συνέδρια καθώς και τον χαρακτήρα της εργασίας: Ανασκόπηση, Μελέτη, Εργαστηριακή μελέτη,
Υπολογιστική μελέτη.
Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από το μηδέν
(0) ως το δέκα (10): άριστα από οκτώ και πενήντα (8,50)
μέχρι δέκα (10), λίαν καλώς από έξι και πενήντα (6,50) ως
και οκτώ και σαράντα εννέα (8,49), καλώς από πέντε (5)
ως και έξι και σαράντα εννέα (6,49). Η αντίστοιχη κλίμακα
βαθμολογίας ECTS έχει ως εξής: Α (10-9), Β (8), C (7), D
(6), E (5), F (4-0 αποτυχία).
Η τελική βαθμολογία του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται ως
άθροισμα α. του 60% του μέσου όρου βαθμολογίας
στο σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων και β. του
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40% της βαθμολογίας της μεταπτυχιακής εργασίας στην
οποία συνυπολογίζεται η επίδοση σε εργασίες που μπορεί να εκπονηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του μεταπτυχιακού, ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις.»
«Άρθρο 30
Μεταβατικές και Ειδικές διατάξεις
Οι φοιτητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί σε Π.Μ.Σ.
κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, καθώς και οι
φοιτητές/τριες που εγγράφονται και αρχίζουν τη φοίτηση το ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018 σε Π.Μ.Σ. ιδρυθέν
έως τη δημοσίευση του ν. 4485/2017, συνεχίζουν και
ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις
(παρ. 2β του άρθρου 85 του ν. 4485/2017).
Οι διατάξεις του παρόντος τροποποιημένου Κανονισμού ισχύουν και εφαρμόζονται και για τους/τις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, που έχουν γίνει δεκτοί
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν
καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα
Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, θα αντιμετωπιστεί
με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και της Συγκλήτου του Ιδρύματος με τροποποίηση του Κανονισμού
και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 12 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 1518
(2)
Τροποποίηση του Διεθνούς Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» του Τμήματος
Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του
Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Τροφίμων του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας ως προς το άρθρο 12.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 124/21-10-2020)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 92/2003 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Α’ 83).
2. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
και διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
4. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
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τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47 του
ν. 4025/2011 (Α’ 228), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
ν. 4076/2012 (Α’ 159) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 4115/2013 (Α’ 24).
5. Το π.δ. 72/2013 «Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση - συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας»
(Α’ 119).
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Την παρ. 2 του άρθρου του άρθρου 13 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114).
8. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 32,
35, 37 και 85.
9. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1 υπουργική απόφαση
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334/2017).
10. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α’ 102).
11. Την υπ’ αρ. 6591/2020 απόφαση «Έγκριση ίδρυσης
Διεθνούς Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
με το Πανεπιστήμιο Τεχνολογίας Τροφίμων του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας (University of Food Technologies,
Plovdiv, Bulgaria, UFT-Plovdiv), με τίτλο ’’Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων’’» (Β’ 2572).
12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ’ (άρθρα 13-22 «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ») του ν. 4610/2019
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
13. Την υπό στοιχεία 137444/Ζ1/06-09-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα
«Διορισμός Πρύτανη και Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 709).
14. Τις διατάξεις του ν. 4635/2019 και ιδίως το άρθρο
171 (Α’ 167) τροποποιήσεις στον ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
15. Το απόσπασμα πρακτικών του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 66/01-09-2020).
16. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
(αριθμ. συνεδρίαση 13/02-10-2020).
17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις Βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση του Διεθνούς Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων» του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας
Τροφίμων του Πλόβντιβ της Βουλγαρίας ως προς το άρθρο 12, ως εξής:
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Άρθρο 12
Κόστος λειτουργίας
Το κόστος λειτουργίας ενός ολοκληρωμένου κύκλου του Π.Μ.Σ. για 18 (με βάση το ποσοστό απαλλαγής διδάκτρων
για το 30% των φοιτητών) άτομα υπολογίζεται σε 41.600 € και αναλύεται ποσοστιαία ως εξής:
ΕΣΟΔΑ
Αιτιολόγηση

ΕΞΟΔΑ / ΚΥΚΛΟ

ΕΞΟΔΑ / ΕΤΟΣ / ΚΥΚΛΟ
Α΄ ΕΤΟΣ

Β΄ ΕΤΟΣ

Κόστος(€)

%

Δαπάνες

Δαπάνες

Δαπάνες εξοπλισμού, λογισμικού

-

-

-

-

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών

1.500

3,6%

Δαπάνες για την εκπόνηση των μεταπτυχιακών
εργασιών (αναλώσιμα, κ.λπ.)

4.720

11,35%

0

4.720

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων στο ΠΜΣ

1.800

4,3%

900

900

-

-

-

-

Αποζημίωση UFT-Plovdiv για διδασκαλία
και μετακινήσεις-έξοδα φιλοξενίας

10.200

24,52%

5.100

5.100

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
(ΔΕΠ συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων, επισκέπτες
καθηγητές άλλων Ιδρυμάτων - ερευνητικών
κέντρων, κ.λπ.)

7.000

16,8%

3.500

3.500

Αμοιβές διδασκαλίας έκτακτου προσωπικού

-

-

-

-

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017

-

-

-

-

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης

3.500

8,4%

2500

1000

400

0,96%

200

200

12.480

30,00%

6.240

6.240

41.600

100,00%

17.940

24.160

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών ΠΜΣ

Λοιπές δαπάνες
Λειτουργικά έξοδα Π. Δ. Μ.
ΣΥΝΟΛΟ

41.600

1500

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από χορηγίες δημοσίου και ιδιωτικού φορέα καθώς και από δίδακτρα.
Ο καταμερισμός των λειτουργικών δαπανών του συνολικού προϋπολογισμού του ΔΠΜΣ δύναται να τροποποιείται σε οποιοδήποτε ποσοστό σύμφωνα με τις ανάγκες υλοποίησης του ΔΠΜΣ, κατόπιν απόφασης της Ειδικής
Διιδρυματικής Επιτροπής (ΕΔΕ) του ΔΠΜΣ.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κοζάνη, 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 1264/38684
(3)
Ένταξη εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέση Ε.ΔΙ.Π. τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του
ν. 4386/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του
άρθρου 20 του ν. 4452/2017.
2. Το υπ’ αρ. 2083/28556/4.9.2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τη συνημμένη υπό
στοιχεία 89606/Ζ2/9.7.2020 απόφαση του Προϊσταμέ-

νου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ 1217).
3. Την απόφαση της υπ’ αρ. 178/19.11.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, διαπιστώνει:
Την ένταξη της κατωτέρω εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία μετατάχθηκε, με ταυτόχρονη
μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας
της, με την υπό στοιχεία 89606/Ζ2/9.7.2020 απόφαση
του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ΄ 1217) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε θέση ΕΔΙΠ
Τμήματος του Ιδρύματος με ταυτόχρονη μεταφορά της
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συσταθείσας, με την ανωτέρω απόφαση, οργανικής θέσης στο αντίστοιχο Τμήμα του Ιδρύματος, ως εξής:
ΕΠΩΝΥΜΟ

ΜΙΣΙΡΛΗ

ΟΝΟΜΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΛΕΑΝΔΡΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ε.ΔΙ.Π.

ΤΜΗΜΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΧΟΛΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 20 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 2740/38391
(4)
Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μέλους
ΕΔΙΠ του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 27 του
ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
3. Την υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-7-2016 εγκύκλιο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).
4. Την υπ’ αρ. 687/5109/01.03.2016 πρυτανική πράξη
(Γ’ 357) με την οποία διορίσθηκε ο Βαρελάς Γεώργιος σε
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κενή οργανική θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) κατηγορίας ΠΕ, με Δ’ εισαγωγική
βαθμίδα και με πενταετή θητεία στην βαθμίδα αυτή, του
Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Παρείχε την προβλεπόμενη κατά τον Νόμο διαβεβαίωση στις 25.04.2016 και
ανέλαβε αυθημερόν τα καθήκοντά του.
5. Την υπ’ αρ. 1979/17558/5.6.2018 πράξη της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Πατρών (Β΄ 2458) με την οποία
ο Βαρελάς Γεώργιος εντάχθηκε σε θέση της κατηγορίας
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών
και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών
επειδή διέθετε τα προσόντα για το διορισμό στην κατηγορία αυτή με αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης που
κατείχε σε αντίστοιχη θέση ΕΔΙΠ.
6. Το υπ’ αρ. 556/36915/06.11.2020 έγγραφο του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών με συνημμένη την απόφαση
της υπ’ αρ. 263/04.11.2020 συνεδρίασης της Συνέλευσης
του Τμήματος, περί καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου του μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος.
7. Την αίτηση του κάτωθι μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών.
8. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, διαπιστώνεται:
Ο καθορισμός του γνωστικού αντικειμένου του Βαρελά Γεωργίου του Ευαγγέλου μέλους ΕΔΙΠ του Τμήματος
Θεατρικών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και
Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, ως
εξής: «Ψηφιακές Τεχνολογίες και Εφαρμογές στο Θέατρο
και τον Πολιτισμό».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 18 Νοεμβρίου 2020
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131
και π.δ. 29/2018/Α΄58).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον
ιστότοπο www.et.gr.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών.
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

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

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

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

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

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

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

*02052352611200008*

