
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση ίδρυσης διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φύλο, Κοινω-
νία, Πολιτική» των Τμημάτων του Πανεπιστημίου: 
Κοινωνιολογίας, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, 
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επι-
κοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνικής Αν-
θρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής.

2 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας και 
Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο 
«ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και 
διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 34 (1)
   Έγκριση ίδρυσης διατμηματικού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φύλο, Κοινω-

νία, Πολιτική» των Τμημάτων του Πανεπιστημίου: 

Κοινωνιολογίας, Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, 

Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επι-

κοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνικής 

Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
(Συνεδρίαση την 11η-6-2019) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων: 30 - 37 και 43 - 45 του 

Κεφ. ΣΤ΄ «Δεύτερος και Τρίτος κύκλος Σπουδών» και 85 
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄» του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 19 και 42 του ν. 4521/2018 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38).

3. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

4. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ Α΄ 189) «Διασφά-
λιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα 
μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - 
Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν.

6. Την υπουργική απόφαση 216772/Ζ1/2017 (ΦΕΚ Β΄ 
4334) «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολο-
γισμού λειτουργίας και την έκθεση βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

7. Τις αριθμ. εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων: 163204/Ζ1/29.9.17 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄/114) για θέ-
ματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτο-
ρικών διατριβών - Λοιπά θέματα», 26407/Ζ1/15.2.2018 
«Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (114 Α΄)» και 45070/Ζ1/19.3.18 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις -
Αποστολή ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγ-
γράφων της παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017».

8. Την 13/2.6.2015 απόφαση του Πρυτάνεως του Πανε-
πιστημίου «Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» των 
Τμημάτων: Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστημών 
Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊ-
κών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων 
και Πολιτισμού της Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοι-
νωνίας και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του 
Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών» (ΦΕΚ 1180 Β΄).

9. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων.

10. Τα απόσπασμα πρακτικών των Συνελεύσεων των 
Τμημάτων: Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Επιστη-
μών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης (συνεδρίαση 
15/6/2018), Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 
Σπουδών (συνεδρίαση 6/6/2018) και Επικοινωνίας, Μέ-
σων και Πολιτισμού (συνεδρίαση 17/5/2018) της Σχο-
λής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, 
Κοινωνιολογίας (συνεδρίαση 13/6/2018) και Κοινωνι-
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κής Ανθρωπολογίας (συνεδρίαση 23/5/2018) της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνικής Πολιτικής (συνε-
δρίαση 6/3/2019) της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου.

11. Τα αριθμ. 823/26.2.14, 710/17.2.14, 1252/4.4.14, 
3331/11.12.13, 350/27.1.14 και 1116/24.3.14 έγγραφα 
της ΑΔΙΠ, από τα οποία προκύπτει ότι έχει ολοκληρω-
θεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημάτων: Δημόσιας 
Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 
Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινω-
νιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής αντίστοιχα.

12. Την από 6/4/2019 εισήγηση της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου.

13. Το ότι το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα 
λειτουργήσει χωρίς τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του άρθρου 35 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 4485/2017 και

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει και εγκρίνει:

Την επανίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων: Δημόσιας Δι-
οίκησης της Σχολής Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας 
Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 
Σπουδών και Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού της 
Σχολής Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού, 
Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας της Σχο-
λής Κοινωνικών Επιστημών και Κοινωνικής Πολιτικής 
της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
με τίτλο «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική» από το ακαδημαϊκό 
έτος 2019-2020, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Επανιδρύεται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του Ν. 
4485/2017. Συμμετέχουν τα Τμήματα: Δημόσιας Διοίκη-
σης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, 
Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, 
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής 
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η ανάδει-
ξη της διεπιστημονικής έρευνας και εμβάθυνσης στην 
προβληματική του φύλου στη μελέτη των κοινωνικών 
και πολιτικών φαινομένων. Σκοπός του Διατμηματικού 
Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών 
γνώσεων, η ανάπτυξη πρωτότυπης επιστημονικής έρευ-
νας και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πα-
ραπάνω πεδίο.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Διατμηματικό Π.Μ.Σ. απονέμει μεταπτυχιακό δί-
πλωμα ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Φύλο, Κοινωνία 
Πολιτική».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι 
Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρι-
σμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς 
και πτυχιούχοι Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ο/η φοιτητής/τρια πρέπει 
να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε έξι 
(6) εξαμηνιαία μεταπτυχιακά μαθήματα (σύνολο ενενή-
ντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS), δηλαδή τρία (3) μα-
θήματα στο Α΄ εξάμηνο (τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες 
(ECTS)) και τρία (3) στο Β΄ εξάμηνο (τριάντα (30) πιστω-
τικές μονάδες (ECTS)) και να συγγράψει τη μεταπτυχι-
ακή διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο, το θέμα 
της οποίας ορίζεται στο τέλος του Β΄ εξαμήνου με την 
προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των υποχρεώσεων σε 
έξι (6) μαθήματα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). To 
σύνολο είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). H 
παρακολούθηση των μαθημάτων από τους/τις φοιτητές/
τριες είναι υποχρεωτική. Κάθε φοιτητής/τρια επιλέγει 
από τα προσφερόμενα Επιλογής μαθήματα τρία (3) ανά 
εξάμηνο. Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο διδακτικά 
εξάμηνα ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα ECTS

Φύλο, Λόγος, Εξουσία 10

Φύλο και Ζητήματα Επιστημολογίας και Μεθο-
δολογίας

10

Φύλο και Βιοπολιτική: Θεωρίες για το Υποκεί-
μενο και την Εξουσία

10

Φεμινιστική Θεωρία 10

Φύλο, Ανάλυση Λόγου και Αφηγηματική 
Έρευνα

10

Δημόσιες Πολιτικές και Έμφυλες Σχέσεις 10

Το Μεταναστευτικό Ζήτημα στην ευρώπη: 
Πολιτισμική Ετερότητα, Φύλο και Πολιτική

10

Πολιτική της Ετερότητας 10

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα ECTS

Υγεία, Σώμα, Φύλο: Ανθρωπολογικές Προσεγ-
γίσεις

10

Φύλο και Πολιτισμός 10

Φύλο Διαεθνικότητα, Ιδιότητα του Πολίτη 10
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Φύλο και Αγορά Εργασίας 10

Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Πολιτικών Ισότητας 
των Φύλων

10

Το Φύλο στη Διεθνή Πολιτική: Θεωρία και 
Πράξη

10

Φύλο και Ένοπλες Συγκρούσεις 10

Η Θεωρία ως Πρακτική: Σχεδιασμός Έρευνας 10

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων φοιτητών/τριών στο Διατμημα-
τικό Π.Μ.Σ. ορίζεται σε ανώτατο όριο σε είκοσι (20 ανά 
έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. θα απα-
σχοληθούν μέλη ΔΕΠ ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ των 
Τμημάτων: Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών 
και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και 
Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογί-
ας και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστη-
μίου, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου 
Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής. 
Επίσης, στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχολη-
θούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/διδασκουσών, 
όπως ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α 
ν. 4310/2014, διδασκόντων (ΕΣΠΑ) που επιλέγονται στο 
πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Απόκτηση Ακαδημα-
ϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατό-
χους Διδακτορικού στο Πάντειο Παν/μιο» και εν γένει οι 
κατηγορίες διδασκουσών και διδασκόντων που περιλαμ-
βάνονται στις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 
και βάσει των εκεί αναφερομένων αναλογιών.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. τα Τμή-
ματα: Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και 
Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πο-
λιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διαθέτουν την 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (σύγχρονες αίθουσες 
διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη με αυτοματοποιημένο σύστη-
μα λειτουργίας, ηλεκτρονική πληροφοριακή υπηρεσία, 
τηλεματικό δίκτυο για την παροχή προηγμένων τηλε-
ματικών υπηρεσιών, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, 
Εργαστήριο Η/Υ και κάθε άλλη αναγκαία υλικοτεχνική 
υποδομή).

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη, δηλαδή 
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, με δυνατό-
τητα συνέχισης της λειτουργίας του, εφόσον πληροί τα 
κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, 
σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 
του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 11 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Η χρηματοδότηση του Δ.Π.Μ.Σ. προέρχεται από τον 
προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνι-
κών και Πολιτικών Επιστημών, ενώ μέρος του κόστους 
λειτουργίας του μπορεί να καλυφθεί από δωρεές, κλη-
ροδοτήματα ή χορηγίες για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς 
και κρατικές επιχορηγήσεις, όπως οριοθετούνται στην 
περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 143).

Άρθρο 12 
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., που αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των 
9.000,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών, ως 
εξής:

Κατηγορία Δαπάνης Κόστος 
σε €

Δαπάνες μετακινήσεων και αποζημιώσεων 
προσκεκλημένων εισηγητών/τριών στο 
πλαίσιο ακαδημαϊκών συνεργασιών με 
άλλα Πανεπιστήμια της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής

3.000,00

Προμήθεια νέου εκπαιδευτικού υλικού 
(βιβλία, οδηγοί σπουδών κ.λπ.) 2.000,00

Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού και 
λογισμικού 3.000,00

Αναλώσιμα και άλλες δαπάνες 1.000,00

Σύνολο 9.000,00

Μέρος του ανωτέρω κόστους θα καλυφθεί από τον 
προϋπολογισμό του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω-
νικών και Πολιτικών Επιστημών και το υπόλοιπο ποσό 
θα καλυφθεί από επιχορηγήσεις, δωρεές και ερευνητικά 
προγράμματα. Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται δωρεάν, δεν προ-
βλέπεται η καταβολή διδάκτρων ή τελών.

Άρθρο 13 
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι προϊσχύουσες διατάξεις ισχύουν αποκλειστικά και 
μόνο για την ολοκλήρωση της φοίτησης των φοιτητών, 
που έχουν ήδη εγγραφεί έως και το ακαδημαϊκό έτος 
2017-2018, σύμφωνα με την περ. Β΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 85 του ν. 4485/2017.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, 
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών, καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019 

Η Πρύτανης

ΙΣΜΗΝΗ ΚΡΙΑΡΗ 
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Αριθμ. 1675/22462 (2)
   Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας και 

Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο 

«ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - Εξερεύνηση, αποτύπωση και 

διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.  4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.

Α΄/4.8.2017) "Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις" και ιδίως των άρθρων 32, 43 και 85 παράγραφος 2α,

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 "Εφαρμογή των διατάξεων του 
Ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα", β) 203446/Ζ1/22.11.2017 "Διευκρινήσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22.12.2017 "Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών, δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 " Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (114 Α΄)" ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 "Κοινοποί-
ηση Διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) " Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις" - Αποστολή 
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017,

3. Την 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 
4334/12.12.2017, τ. Β΄) με τίτλο "Τρόπος κατάρτισης του 
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών",

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/ τ.Α΄/2.3.2018) 
"Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατά-
ξεις" και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8,

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/ 
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

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

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/ 
6-9- 2011, τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016, τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

9. Τα αποσπάσματα πρακτικών των Συνελεύσεων 
των Τμημάτων Γεωλογίας (συνεδρία 13/19.4.2019) και 
Βιολογίας (συνεδρία 14/14.5.2019) του Πανεπιστημίου 
Πατρών,

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 152/28.6.2019),

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
15/25.6.2019),

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων,

13. Τα αριθμ. 1139/22.6.2012, 1601/12.6.2014, αντι-
στοίχως, έγγραφα της ΑΔΙΠ, από τα οποία προκύπτει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση των Τμημά-
των Γεωλογίας και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 τη 
λειτουργία Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών των Τμημάτων Γεωλογίας και Βιολογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Τα Τμήματα Γεωλογίας και Βιολογίας του Πανεπιστημί-
ου Πατρών από το ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020 οργα-
νώνουν και λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - 
Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄)

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Ωκεανογραφία - Εξερεύνηση, αποτύπω-
ση και διαχείριση θαλάσσιου περιβάλλοντος» στοχεύει 
στην κατάρτιση και εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε 
πολυθεματικούς κλάδους αποτύπωσης και διαχείρισης 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Με την επιτυχημένη υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. οι φοι-
τητές θα έχουν κατανοήσει σε βάθος τα γεωλογικά, 
βιολογικά και φυσικά συστήματα που αναπτύσσονται 
στη θάλασσα, τις διεργασίες που τα διέπουν καθώς και 
την αλληλοεπίδραση αυτών και θα έχουν εκπαιδευτεί σε 
πρακτικές μεθόδους θαλάσσιας έρευνας και εφαρμογές 
προηγμένης τεχνολογίας και τεχνικών. Οι νέοι επιστήμο-
νες θα μπορούν να αναπτύσσουν και να εφαρμόσουν 
μεθοδολογίες και τεχνικές σε θέματα που αφορούν στη 
διαχείριση θαλάσσιων τεχνικών έργων, στην προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιπτώσεις ρύπαν-
σης και υποβάθμισης, στην εκτίμηση αλιευτικών αποθε-
μάτων και τη διαχείριση της αλιείας, στις βασικές τεχνικές 
και μεθόδους των υδατοκαλλιεργειών, στην ανάδειξη 
και διαχείριση θαλάσσιας φυσικής και πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς. Παράλληλα θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες 
στη διαχείριση δεδομένων, στην επικοινωνία της πλη-
ροφορίας, στη συγγραφή εργασιών και στην οργάνωση 
και διαχείριση ερευνητικών - εκπαιδευτικών έργων. Με 
τις νέες γνώσεις τους οι επιστήμονες θα είναι ικανοί να 
στελεχώσουν ιδιωτικές και δημόσιες υπηρεσίες και ορ-
γανισμούς ή και να συνεχίσουν σε διδακτορικές σπουδές. 
Επιπλέον οι νέοι επιστήμονες θα είναι ικανοί να πάρουν 
μέρος στην υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που 
αναφέρονται στο θαλάσσιο περιβάλλον και συγκεκριμέ-
να στην Εθνική στρατηγική για την προστασία και δια-
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χείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με 
την οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(ν. 3983/2011), στην Ενσωμάτωση στην ελληνική νομο-
θεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου 
για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατά-
ξεις (ν. 4546/2018), στην Οδηγία για τη διατήρηση των 
φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας (92/43/ΕΟΚ) καθώς και σε δράσεις στο πλαίσιο 
της Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Growth) και της Κοινής 
Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π.).

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Διατμηματικό Δίπλωμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ.) στην «ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ - 
Εξερεύνηση, αποτύπωση και διαχείριση θαλάσσιου πε-
ριβάλλοντος».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων 
των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών, Αρχαιο-
λογικών-Ανθρωπιστικών, Γεωπονικών, Σχολών Περιβάλ-
λοντος και Επιστημών της θάλασσας και άλλων Σχολών 
συναφούς γνωστικού αντικειμένου, Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων αντί-
στοιχων ειδικοτήτων των Α.Τ.Ε.Ι..

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διατμηματι-

κού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ. Σ.) 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (Π.Μ ή ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Δ.Μ.Σ. ανέρχεται 
σε 90 ECTS. Τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. είναι εξαμηνιαία. 
Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή 
της Διπλωματικής Ερευνητικής Εργασίας γίνεται στην 
Ελληνική ή/και στην Αγγλική Γλώσσα, στην περίπτωση 
κατά την οποία στο Δ.Π.Μ.Σ. φοιτούν και ξενόγλωσσοι 
μεταπτυχιακοί φοιτητές. Για την λήψη του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) οι φοιτητές υποχρε-
ούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυ-
χώς σε 8 συνολικά εξαμηνιαία μαθήματα (5 υποχρεωτικά 
μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 1 υποχρεωτικό μάθημα στο 
Β΄ εξάμηνο, 1 μάθημα επιλογής στο Β ΄ εξάμηνο και 1 
υποχρεωτική συμμετοχή σε Εργασία Υπαίθρου στο Β ΄ 
εξάμηνο), και να εκπονήσουν επιτυχώς τη Διπλωματική 
Εργασία στο Β ΄ εξάμηνο και Γ΄ Εξάμηνο. Τα μαθήματα 
πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 42 ECTS και 
η Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 
48 ECTS.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε υποχρεωτικά μαθήματα 
και μαθήματα επιλογής.

OC: Ωκεανογραφία, C: Υποχρεωτικό Μάθημα, Ο: Μά-
θημα Επιλογής, THE: Διπλωματική εργασία

Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως 
εξής:

Πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (5)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

OC_C01 7 Εξερεύνηση και αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα

OC_C02 6 Τηλεπισκόπηση και χωρική ανάλυση

OC_C03 6 Υπολογιστική ανάλυση ωκεανογραφικών δεδομένων

OC_C04 7 Δομή και λειτουργία θαλάσσιων οικοσυστημάτων

OC_C05 4 Ανθρωπογενείς επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (3)

Κωδικός Π.Μ. Τίτλος

OC_C06 4 Διαχείριση της παράκτιας ζώνης

OC_C07 5 Εργασία Υπαίθρου

OC_THE01 18  Διπλωματική Εργασία Ι (Έναρξη)

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (2)

3 Μάθημα Επιλογής Ι

ΣΥΝΟΛΟ 30
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

OC_O01 3  Θαλάσσια Τεχνική Γεωλογία

OC_O02 3 Αποτύπωση τόπων θαλάσσιας πολιτιστικής κληρονομιάς

OC_O03 3 Αλιευτική ωκεανογραφία και διαχείριση

OC_O04 3 Υδατοκαλλιέργειες: τεχνικές παραγωγής και περιβάλλον

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1)

Κωδικός Π.M. Τίτλος

OC_ΤΗΕ02 3 Διπλωματική Εργασία II (Συνέχιση, ολοκλήρωση. Συγγραφή και 
παρουσίαση)

ΣΥΝΟΛΟ 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ΄ έτος ορίζε-
ται κατά ανώτατο όριο στους δεκαπέντε (15) φοιτητές. Τα 
μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. 
των συμμετεχόντων Τμημάτων που πληρούν τις προϋ-
ποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του 
άρθρου 34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 
34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να 
εγγράφουν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ΄ έτος στο 
Δ.Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προ-
βλέπονται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται 
από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ 114/τ.Α΄)

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Τα Τμήματα που συμμετέχουν στο Δ.Π.Μ.Σ. διαθέτουν 
την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκα-
λίας, αναγνωστήρια, σπουδαστήρια, εργαστήρια ηλε-

κτρονικών υπολογιστών, ερευνητικά εργαστήρια κλ.π.), 
καθώς και τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα και ωκεα-
νογραφικό εξοπλισμό, τεχνολογίας αιχμής, ο οποίος είναι 
απολύτως απαραίτητος για την εκπαίδευση και την ερευ-
νητική δραστηριότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών/
τριών στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ. Επιπροσθέτως, στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών λειτουργεί Εργαστήριο Ενόργανης 
Ανάλυσης και Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 
και Μικροανάλυσης, Μηχανουργείο καθώς και οργανω-
μένη Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης, μέσω της 
οποίας διατίθεται σε μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοι-
τητές ηλεκτρονική πρόσβαση στα σημαντικότερα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά των συναφών επιστημών, σε 
τράπεζες πληροφοριών, καθώς και σε μεγάλες ελληνικές 
και ξένες βιβλιοθήκες.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2025-26 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ ανέρχεται 
στο ποσό των 20.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δα-
πανών ως εξής:

Α. ΕΣΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. -

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 10.000

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα -

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα * 10.000

Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών ** -

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ.) Α.Ε.Ι. -

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία -

Σύνολο 20.000
* Θα διατεθούν πόροι ερευνητικών προγραμμάτων για δαπάνες εκπόνησης και δημοσιότητας των μεταπτυχια-

κών διπλωματικών εργασιών των φοιτητών.
** Θα διατεθούν πόροι προγραμμάτων της ΕΕ για δαπάνες εκπόνησης και δημοσιότητας των μεταπτυχιακών 

διπλωματικών εργασιών των φοιτητών.
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Β. ΕΞΟΔΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄:  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) Ευρώ

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 10.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές -

Δαπάνες αναλωσίμων 5.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ -

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 3.000

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

-

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. -

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

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης -

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου, βραβεύσεις μεταπτυχιακών  φοιτητών)

2.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%) -

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 -

Σύνολο (100%) 20.000

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 11 Ιουλίου 2019

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ   

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ37664 Τεύχος B’ 3142/08.08.2019

*02031420808190008*

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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