
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιατρική Ακρι-
βείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» 
μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) και 
Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Health Statistics and Data 
Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών 
Δεδομένων)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης. 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1670 (1)
Ίδρυση του Διατμηματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ιατρική Ακρι-

βείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική» 

μεταξύ των Τμημάτων Ιατρικής (επισπεύδον) και 

Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-

κης. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 3026/11 και 16-6-2020) 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α’ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954. 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α’ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α’ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό-
τηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία 

της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»
(Α’ 106). 

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

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α’ 189) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

6. Τις υπουργικές αποφάσεις: α) υπό στοιχεία 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β´ 4334) και β) υπό στοιχεία 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. ΕΠΕΙΓΟΝ/
5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων 
σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ). 

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) υπό 
στοιχεία 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα 
μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) υπό στοιχεία 203446/
Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», και γ) υπό στοιχεία 
227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών», δ) υπό στοιχεία 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114), 
ε) υπό στοιχεία 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
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(Α’ 114)», και στ) υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’ 38) ’’Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’». 

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

10. 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),
υπ’ αρ. 4589/10-10-2019 (ΑΔΑ: 6Θ7946Ψ8ΧΒ-ΡΤΛ), 
υπ’ αρ. 12996/12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και 
υπ’ αρ. 18588/13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΞΔΖ46Ψ8ΧΒ-ΟΘΡ) Πρά-
ξεις του Πρύτανη του Α.Π.Θ. για την ανασυγκρότηση της 
Συγκλήτου του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. 

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 2/24-9-2019) της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ιατρική 
Ακριβείας-Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική». 

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φαρ-
μακευτικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 555/18-12-2019) της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης για την ίδρυση του Δ.Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Ιατρική Ακριβείας - Μεταφραστική Έρευνα και 
Θεραπευτική». 

13. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των 
Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης για τη συνδιοργάνωση του Διατμηματι-
κού Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Ιατρική Ακριβείας-Μεταφραστική 
Έρευνα και Θεραπευτική». 

14. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 23889/13-5-2020 (ανα-
κοινοποιημένη στο ορθό στις 21-5-2020) της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. 

15. 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 Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) μεταξύ των Τμημάτων 
Ιατρικής (επισπεύδον) και Φαρμακευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο: «Ιατρική Ακριβείας-Με-
ταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική», ως ακολούθως: 

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις 

Το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Φαρμακευτικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. οργανώνουν και 
λειτουργούν, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, το 
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Ιατρική Ακριβείας - Μεταφραστι-
κή Έρευνα και Θεραπευτική» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α’ 114). 

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο-Σκοπός 

Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επι-
πέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στην Ιατρική Ακρι-
βείας, Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική, καθώς 
και στα συναφή γνωστικά αντικείμενα της Μοριακής Βιο-
λογίας, Γονιδιωματικής, Επιγενετικής, Πρωτεϊνωματικής, 
Μεταβολιμικής, Βιοχημείας, Φαρμακολογίας, Φαρμακο-
γονιδιωματικής, Βιολογίας Συστημάτων, Βιοπληροφορι-
κής, Νανοϊατρικής, Βιοτεχνολογίας, και Βιοστατιστικής. 

Σκοπός του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και 
η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Επι-
στημών Υγείας. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην εκπαίδευση 
και εξοικείωση των επαγγελματιών του χώρου της υγείας 
στις αρχές της σύγχρονης ιατρικής πρακτικής και φαρμα-
κευτικής αγωγής για την εξατομίκευση των δοσολογικών 
σχημάτων, μέσα από την κατανόηση και την αξιοποίηση 
μοριακών και γονιδιωματικών πληροφοριών που εμπλέ-
κονται στην εμφάνιση της διαφορικής φαρμακολογικής 
απόκρισης των ατόμων στα φάρμακα. Παράλληλα, το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα στοχεύει στη σύνδεση της 
βασικής κλινικής και μεταφραστικής έρευνας με την 
παροχή υπηρεσιών υγείας, την παραγωγική διαδικασία 
ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων στον ιατροφαρμα-
κευτικό χώρο σε σχέση με τη μοριακή διάγνωση και την 
ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων. Επιπρόσθετα, 
αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση των σπου-
δών σε ειδικότητες της ιατρικής, της φαρμακευτικής και 
της βιολογίας, στη δημιουργία νέων επαγγελματικών δι-
εξόδων, καθώς και στον περιορισμό της διαρροής νέων 
φοιτητών προς άλλες χώρες. 

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το Δ.Π.Μ.Σ με τίτλο «Ιατρική ακριβείας - Μεταφρα-
στική Έρευνα και Θεραπευτική» των συνεργαζόμενων 
Τμημάτων Ιατρικής και Φαρμακευτικής της Σχολής Επι-
στημών Υγείας του Α.Π.Θ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)-με τίτλο: «Ιατρική Ακριβείας - 
Μεταφραστική Έρευνα και Θεραπευτική». 

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου Ια-
τρικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, 
Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Χημείας 
και Βιοχημείας/Βιοτεχνολογίας ή πανεπιστημιακών τμη-
μάτων με συναφές αντικείμενο (π.χ. Βιοπληροφορικής) 
πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της ημεδαπής 
ή αναγνωρισμένου ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδα-
πής, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο 
ν. 4485/2017. 

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 του ν. 4485/2017, μπορούν να 
εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ’ έτος ανά 
Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που 
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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 Δ.Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, 
πλήρους φοίτησης [δηλ. τρία (3) εξάμηνα παρακολού-
θησης μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων και πει-
ραματικής εργαστηριακής έρευνας και ένα (1) εξάμηνο 
για την εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής Δι-
πλωματικής Εργασίας]. 

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες-
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος 

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS) [τριάντα (30) για κάθε ένα 
από τα τρία (3) εξάμηνα μαθημάτων, εργαστηριακών 
ασκήσεων και πειραματικής εργαστηριακής έρευνας 
και τριάντα (30) για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας]. 

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να έχει παρακο-
λουθήσει και εξεταστεί επιτυχώς σε έξι (6) υποχρεωτικά 
μαθήματα στο Α’ εξάμηνο, σε δύο (2) υποχρεωτικά μαθή-
ματα, ένα μάθημα (1) επιλογής και δύο (2) υποχρεωτικές 
εργαστηριακές ασκήσεις στο Β’ εξάμηνο, σε μία (1) υπο-
χρεωτική εργαστηριακή άσκηση και σε μία πειραματική 
εργαστηριακή έρευνα στο Γ’ εξάμηνο. Στο Δ’ εξάμηνο 
υποχρεούται να εκπονήσει και να παρουσιάσει τη Δι-
πλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία του. 

Ως γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική και ως 
γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική. 

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται, κατ’ ανώτατο 
όριο, σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. 

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. 3026/11 και 
16-6-2020) και αναφέρονται στην προκήρυξη. 

Άρθρο 8 
Προσωπικό 

Για την υλοποίηση του Δ.Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν 
μέλη Δ.Ε.Π. των δύο συνεργαζόμενων Τμημάτων (Ια-
τρικής και Φαρμακευτικής) 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 
τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει και 45 του ν. 4485/2017. Η διοικητική και τεχνική 
υποστήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ. 

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η 
υφιστάμενη υλικοτεχνική υποδομή και οι ερευνητικές 
μονάδες των συνεργαζόμενων Τμημάτων Ιατρικής και 
Φαρμακευτικής αντίστοιχα. 

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας 

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2020-2021 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. 

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας-Τέλη Φοίτησης 

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 10.000,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 24.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Δ.Π.Μ.Σ. 4.500,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς -

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 20.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Δ.Π.Μ.Σ. 4.000,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 5.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 4.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 1.000,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τελών φοίτησης) 31.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 105.000,00 €
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Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00 €), συ-
νολικά. 

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις 

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα από-
φαση θα ρυθμίζονται από το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνερ-
γασίας, 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, 21 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

Ι

Αριθμ. 1666 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Health Statistics and Data 

Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών 

Δεδομένων)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης. 

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 3026/11 και 16-6-2020) 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α’ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954. 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α’ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α’ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και 
ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση 
Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της 
Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α’ 106). 

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-46, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαί-
δευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτι-
κών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά-
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ-
γάνων στο διαδίκτυο ’’Πρόγραμμα Διαύγεια’’ (Α’ 112) και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 

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

7. Το έγγραφο υπό στοιχεία 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/
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: α) υπό στοιχεία 
163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δια-
τάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχια-
κών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) υπό στοιχεία 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114)», και γ) υπό στοιχεία 227378/Ζ1 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) υπό στοιχεία 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114)», ε) υπό στοι-
χεία 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ. 
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’114)», 
και στ) υπό στοιχεία 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση 
διατάξεων του ν. 4521/2018 (Α’38) «Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις». 

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

10. 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), υπ’ αρ. 12996/
12-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ0ΕΡ46Ψ8ΧΒ-3ΡΕ) και υπ’ αρ. 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. 

11. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδριάσεις με αριθμό 
17/23-12-2019 και 22/28-1-2020) για την ίδρυση του Αγ-
γλόφωνου Π.Μ.Σ. με τίτλο «Health Statistics and Data 
Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών Δεδο-
μένων)». 

12. Τη θετική εισήγηση υπ’ αρ. 23895/13-5-2020 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. 

13. 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 Αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχι-
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ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με τίτλο: «Health Statistics and 
Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών 
Δεδομένων)», 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 Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Health Statistics and 
Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών 
Δεδομένων)» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114). 

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο-Σκοπός 

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές αποσκοπούν στην προ-
αγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των 
τεχνών, καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξια-
κών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων 
υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές 
και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών 
κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους 
των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπου-
δών των οικείων Τμημάτων καθώς και στην παραγωγή 
και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών 
εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επι-
στημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα. 

Σκοπός του Αγγλόφωνου Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Health 
Statistics and Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική 
Βιοϊατρικών Δεδομένων)» είναι: 

1. Η εξειδικευμένη και σε βάθος θεωρητική κατάρτι-
ση των φοιτητών/φοιτητριών του στο γνωστικό πεδίο 
(κλάδος) της επιστήμης της Στατιστικής. 

2. Η ενεργός και πολύμορφη συμμετοχή τους στο πε-
δίο της Στατιστικής και της ανάλυσης βιοϊατρικών δε-
δομένων του ενδιαφέροντός τους και στην ανάληψη 
επαγγελματικής δράσης σε αυτό, με τις εφαρμογές στην 
έρευνα αλλά και την κλινική πράξη. 

3. Η διεξαγωγή σχετικής έρευνας από τους ίδιους/ίδιες 
και η συγγραφή επιστημονικής εργασίας. 

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος 

Το Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) «MSc in Health Statistics and 
Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών 
Δεδομένων)». 

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων 

Στο Αγγλόφωνο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Health Statistics and 
Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών 
Δεδομένων)» θα γίνονται δεκτοί/ές: 

1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι.1 της 
ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες υποψηφίων 

1 Α.Ε.Ι.: Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.

που μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές στο Π.Μ.Σ. «Health 
Statistics and Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτι-
κή Βιοϊατρικών Δεδομένων)» του Τμήματος Ιατρικής 
σύμφωνα με τις παρ.  1,7 και 8 του άρθρου 34, του 
ν. 4485/2017, περιλαμβάνουν: 

α) τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) 
της ημεδαπής, πτυχιούχους των Τμημάτων της Σχολής 
Επιστημών Υγείας, Στατιστικής, Θετικών Επιστημών, Πο-
λυτεχνικής Σχολής, Οικονομικών, Νοσηλευτικής (Α.Ε.Ι. 
και Τ.Ε.Ι.) ή απόφοιτους/ες άλλων συναφών Σχολών ή 
Τμημάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογι-
κού Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής. 

β) Απόφοιτους/ες άλλων συναφών Σχολών ή Τμη-
μάτων Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού 
Τομέα ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένων ομοτα-
γών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1 του άρθρου 43, 
του ν. 4485/2017), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επι-
στήμη της Στατιστικής. 

γ) Πτυχιούχους άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης 
Εκπαίδευσης Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, 
οι οποίοι διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, επαγγελματική 
εμπειρία, καταξιωμένοι στο χώρο τους, με αποδεδειγμέ-
νο χρόνο εμπειρίας στον τομέα της Στατιστικής. 

2. 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 
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 σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα, πλήρους 
φοίτησης (δηλ. δύο (2) εξάμηνα παρακολούθησης μαθη-
μάτων και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγρα-
φή 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 εξέ-
ταση σε οκτώ (8) υποχρεωτικά μαθήματα, τέσσερα (4) 
στο Α’ εξάμηνο σπουδών και τέσσερα (4) στο Β’ εξάμηνο 
σπουδών, και τέλος η εκπόνηση της μεταπτυχιακής δι-
πλωματικής εργασίας στο Γ’ εξάμηνο. 

Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/φοιτήτριες του Π.Μ.Σ. 
απαιτείται να συμπληρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές 
μονάδες (ECTS), ως εξής: 

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

β) Τριάντα (30)πιστωτικές μονάδες (ECTS) από το σχε-
διασμό, εκπόνηση, συγγραφή και επιτυχή παρουσίαση 
της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

Ως γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της Μεταπτυ-
χιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η αγγλική. 
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Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων 

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Health Statistics and 
Data Analytics (Στατιστική και Αναλυτική Βιοϊατρικών 
Δεδομένων)» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 
είκοσι πέντε (25), μεταπτυχιακούς/κές φοιτητές/τριες. 

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. 3026/11 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 
τις διατάξεις των άρθρων 36, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 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 Ια-
τρικής 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 χρη-
σιμοποιηθούν οι αίθουσες του Εργαστηρίου Υγιεινής, 
Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στα-
τιστικής, οι οποίες έχουν ανακαινισθεί προσφάτως και 
εξοπλιστεί καταλλήλως με ειδικό οπτικοακουστικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

β) η νησίδα υπολογιστών του Τμήματος. 
γ) οι ειδικές εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Υγιεινής, 

Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής και Ιατρικής Στα-
τιστικής του Τμήματος Ιατρικής. 

δ) η 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. 

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 2.000,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00 €

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 5.000,00 €

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

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων 
και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 10.000,00 €

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 6.000,00 €

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

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 12.000,00 €

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

Δαπάνες για την ερευνητική δραστηριότητα των φοιτητών
(όπως αντιδραστήρια κ.λπ. κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής τους) 1.000 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% τελών φοίτησης) 21.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 70.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης ποσού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) 
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. 
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Θεσσαλονίκη, 21 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρύτανης 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
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*02043570510200008*

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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