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Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθήσεις Σιελογό-

νων Αδένων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

εν Θεσσαλονίκη» (A΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 (Α΄  134, διόρθωση σφάλματος 
Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος και ίδρυση - 
συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρότηση Σχολών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», το 
π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυ-
σικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 31-37 και 
43-45.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» 
(Α’ 189).

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

6. Τις υπουργικές αποφάσεις υπ’ αρ.: α) 216772/Ζ1/8-
12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β´/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας 
και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών» και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 
(Β’ 3387): «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοί-
τησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των 
Ελληνικών ΑΕΙ».

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων υπό στοιχεία 34783/Ζ1/5-3-2019 με 
θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του ν. 4559/2018 (Α’ 142) 
για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέων σε Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», 
β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», 
γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α´114)», ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α´114)» και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοι-
νοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 “Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις”» (Α´38).
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9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ. 108075/Ζ1/03-07-2019
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με θέμα 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ. 105174/Ζ1/12-8-2020 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: 
Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
2/29-9-2020) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παθήσεις Σιελογό-
νων Αδένων».

13. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 25/26-1-2021) 
για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Παθήσεις Σιελογόνων 
Αδένων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Α.Π.Θ.

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) «Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών του Α.Π.Θ. 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο «Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων», σύμφωνα με 
την απόφαση αυτή και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το προτεινόμενο Π.Μ.Σ. με τίτλο «Παθήσεις Σιελο-
γόνων Αδένων» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκ-
παίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στην αντι-
μετώπιση των παθήσεων των σιελογόνων αδένων. Οι 
σιελογόνοι αδένες και οι παθήσεις τους αποτελούν ένα 
μεγάλο τμήμα της καθημερινής κλινικής ενασχόλησης 
πολλών ειδικοτήτων με προεξάρχουσα την Ωτορινολα-
ρυγγολογία, αλλά και την Γναθοπροσωπική Χειρουργι-
κή, την Γενική Χειρουργική, την Παιδιατρική, την Γενική 
Παθολογία, Ογκολογία καθώς και τις ειδικότητες απει-
κόνισης, όπως της Ακτινοδιαγνωστικής και Πυρηνικής 

Ιατρικής. Η πληθώρα των ειδικοτήτων που εμπλέκονται 
στην θεραπεία των παθήσεων αυτών καταδεικνύει το 
εύρος αλλά και την πολυπλοκότητα στην σύγχρονη δι-
αγνωστική και θεραπευτική των σιελογόνων αδένων.

Το γνωστικό αντικείμενο του προτεινόμενου Π.Μ.Σ. 
συμπεριλαμβάνει την χειρουργική ανατομία των σιελο-
γόνων αδένων ως μια απαραίτητη γνώση για τον/την 
ιατρό που θα χρειαστεί να παρέμβει χειρουργικά στην 
περιοχή αυτή, την φυσιολογία - παθοφυσιολογία τους, 
την παθολογία σε παιδιά και ενήλικες, τη διαγνωστική 
προσέγγιση και τις θεραπευτικές δυνατότητες (χειρουρ-
γικές, ελάχιστα παρεμβατικές και φαρμακευτικές) που 
υπάρχουν έως σήμερα.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει όλους/-ες 

εκείνους/-ες τους/τις επαγγελματίες υγείας που ασχο-
λούνται με την διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπεία 
(χειρουργική ή φαρμακευτική) ασθενών με παθήσεις 
σιελογόνων αδένων, προκειμένου να αντιμετωπίζουν 
σωστά, επιστημονικά τεκμηριωμένα και με σύγχρονο 
τρόπο τις παθήσεις αυτές προσφέροντας υψηλής ποιό-
τητας φροντίδα υγείας στους/στις ασθενείς τους.

Ειδικότερα οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες θα 
εκπαιδευτούν στις ελάχιστα παρεμβατικές μεθόδους, 
όπως η σιαλενδοσκόπηση και οι εγχύσεις φαρμάκων 
τοπικά εντός των σιελογόνων αδένων, καθώς και στις 
φαρμακευτικές επιλογές που αφορούν στην θεραπεία 
των φλεγμονωδών παθήσεων.

Βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών.
Η κατάρτιση εξειδικευμένων αποφοίτων με στέρεο 

θεωρητικό υπόβαθρο, καθώς και η ικανότητα διεπιστη-
μονικής αντιμετώπισης σύνθετων πρακτικών προβλημά-
των στα εν λόγω πεδία.

Η εδραίωση της αυτοπεποίθησης των μεταπτυχιακών 
φοιτητών/-τριών μέσω της παροχής εξειδικευμένων 
γνώσεων και της συστηματικής πρακτικής εξάσκησης 
στη σύνθετη προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων 
των παθήσεων των σιελογόνων αδένων.

Η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα 
παθήσεων των σιελογόνων αδένων, καθώς και της εκ-
πόνησης υψηλού επιπέδου συναφών μεταπτυχιακών 
διπλωματικών εργασιών.

Η ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που 
απαιτούνται για σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Κατευθυντήριες αρχές του Π.Μ.Σ. αποτελούν αφενός 
μεν η εξασφάλιση στους/στις μεταπτυχιακούς/-ές φοι-
τητές/-τριες σταθερών επιστημονικών θεμελίων, σύγ-
χρονων γνώσεων και κατάλληλων ερευνητικών μεθό-
δων και αρχών, τέτοιων που θα τους/τις καταστήσουν 
ικανούς/-ές για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση της 
καθ’ ημέρα κλινικής πράξης, αφετέρου δε η καλλιέργεια 
σε αυτούς/-ές πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται 
για μια υπεύθυνη και ολοκληρωμένη επιστημονική και 
επαγγελματική δραστηριότητα.

Υποχρέωση όλων των συντελεστών λειτουργίας του 
Π.Μ.Σ. είναι η διασφάλιση της ποιότητας και της συνε-
χούς βελτίωσης κάθε πτυχής του προγράμματος, της 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, καθώς και 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26157Τεύχος B’ 2300/01.06.2021

η προώθηση συνεργασιών με συναφή Προγράμματα και 
Κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες του προτεινό-
μενου Π.Μ.Σ. θα εκπαιδευτούν στα κάτωθι γνωστικά 
αντικείμενα:

Χειρουργική Ανατομία - Φυσιολογία σιελογόνων πα-
θήσεων Απεικόνιση των σιελογόνων αδένων

Ιστολογία/κυτταρολογία σιελογόνων αδένων Ογκολο-
γία σιελογόνων αδένων

Χειρουργικές τεχνικές σε όγκους σιελογόνων αδένων 
Αποφρακτικές παθήσεις

Υπολειτουργία και υπερλειτουργία των αδένων
Ελάχιστα παρεμβατικές τεχνικές σε μη ογκολογικές 

παθήσεις (σιαλενδοσκόπηση, ενδοαδενικές εγχύσεις 
φαρμακευτικών ουσιών).

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Παθήσεις Σιελογόνων Αδένων». 
Το προτεινόμενο πρόγραμμα Π.Μ.Σ. δεν διαχωρίζεται σε 
ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται 
δεκτοί/-ές ως μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες:

• Πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των 
Σχολών Υγείας της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομο-
ταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, υποβάλλοντας και 
την αντίστοιχη βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του 
τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (παρ. 1, άρθρου 43, 
του ν. 4485/2017). Ειδικότερα το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε 
ιατρούς εν αναμονή για την ειδικότητα, ειδικευόμενους/-
ες, ειδικευμένους/- ες ιατρούς Ωτορινολαρυγγολογίας, 
Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Παιδιατρικής, Παιδο-
χειρουργικής, Γενικής Χειρουργικής, Γενικής Παθολογίας 
και Γενικής Ιατρικής, καθώς και σε πτυχιούχους Οδοντι-
ατρικής.

• 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/-ες και μόνο ένας/-μία 
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.

• Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και 
τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-τριες των παραπάνω Τμημά-
των, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοιτήσει πριν 
την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων, οι οποί-
οι/-ες γίνονται δεκτοί/-ες στο Π.Μ.Σ.

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, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκ-
πόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες-Γλώσσα διεξαγωγής του 
Προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90) ECTS [τριάντα 
(30) για κάθε ένα από τα δύο (2) εξάμηνα μαθημάτων 
και τριάντα (30) για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας]. Το πρόγραμμα σπουδών περι-
λαμβάνει έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) 
εξάμηνο και έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα στο δεύτερο 
(Β’ ) εξάμηνο, ενώ στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο θα πραγματο-
ποιείται η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική, ενώ 
η γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής 
Εργασίας θα είναι η ελληνική ή η αγγλική σε τεκμηριω-
μένες περιπτώσεις.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται 
κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-ές 
φοιτητές/-τριες. Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η δι-
αδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οι-
κείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει 
εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 3053/18-2-2021) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Σχολών 
και Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή και άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
και αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκό-
ντων/-ουσών και επισκέπτες/-τριες διδάσκοντες/-ουσες 
(καταξιωμένοι/-ες επιστήμονες, καλλιτέχνες ή επιστή-
μονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και 
την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. πα-
ρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του 
Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημά-
των του προγράμματος σπουδών θα χρησιμοποιηθεί 
η υφιστάμενη κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή του 
Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. Επιπρόσθετα μπορεί να χρη-
σιμοποιηθεί και η αίθουσα διδασκαλίας της Β’ Ωτορινο-
λαρυγγολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου», 
χωρητικότητας 50 θέσεων, η οποία διαθέτει την κατάλ-
ληλη υλικοτεχνική υποδομή και τα σύγχρονα μέσα δι-
δασκαλίας. Η παρουσίαση και ανάλυση των κλινικών 
περιπτώσεων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις 
της Β’ Ωτορινολαρυγγολογικής Κλινικής του Γ.Ν.Θ. "Πα-
παγεωργίου", η οποία θα γίνεται υπό την επίβλεψη των 
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συντονιστών/-ριών και διδασκόντων/-ουσών του προ-
γράμματος.

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας - Τέλη φοίτησης

Ετήσιο Κόστος Λειτουργίας
Κατηγορία Δαπάνης Ποσό

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 2.250,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 1.250,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 3.000,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 2.000,00 €

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

0,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμε-
τέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

11.000,00 €

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

6.500,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017

3.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 5.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσι-
ότητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευ-
τικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου

2.750,00 €

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

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 52.500,00 €
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από 

τέλη φοίτησης ποσού δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(2.500,00 €) συνολικά.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

      Αριθμ. 29631 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένος Προ-

γεννητικός Έλεγχος» του Τμήματος Ιατρικής της 

Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

εν Θεσσαλονίκη» (A΄ 154), με τον οποίο ιδρύθηκε το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως «Πανεπι-
στήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε σε «Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το άρθρο 7 
του ν. 3108/1954 (Α΄ 314).

2. Το π.δ. 98/2013 «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση-συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό-
τηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης» (Α΄ 134, διόρθωση σφάλματος Α΄ 140) και 
το π.δ. 74/2017 «Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 106).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 31-37 και 
43-45.

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

5. Τα άρθρα 75-78 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυ-
βέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024 - 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό 
Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 184).

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

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

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ.: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και 
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», 
β) 203446/Ζ1/22-11- 2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´ 114)», 
γ) 227378/Ζ1/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέματα μεταπτυχιακών 
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σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», ε) 26407/Ζ1/15-
2-2018 «Ίδρυση -Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114)», και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
“Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δι-
ατάξεις”» (Α´38).

9. Τη διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευ-
νας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ. 108075/Ζ1/03-07-2019
(ΥΟΔΔ 432, διόρθωση σφάλματος ΥΟΔΔ 809) με θέμα 
«Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με θητεία 
από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Τη διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων υπ’ αρ. 105174/Ζ1/12-8-2020 
(ΥΟΔΔ 650) περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.

11. Την πράξη του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης υπ’ αρ. 1204/14-9-2020 (ΑΔΑ: 
Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης της Συγκλήτου 
του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 13/22-12-2020) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρ-
μοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος».

13. Τη θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνεδρίαση υπ’ αρ. 25/26-1-2021) 
για την ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Εφαρμοσμένος Προ-
γεννητικός Έλεγχος» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος» του 
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών του Α.Π.Θ. 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός Έλεγχος», 
σύμφωνα με την απόφαση αυτή και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Γνωστικό αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμο-
σμένος Προγεννητικός Έλεγχος» έχει ως γνωστικό αντι-
κείμενο την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-

τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στην 
προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας 
στο αντικείμενο του προγεννητικού ελέγχου.

Ο προγεννητικός έλεγχος επικεντρώνεται στην ανί-
χνευση παθολογίας στην κύηση όσο το δυνατόν νωρίτε-
ρα. Η παθολογία αυτή μπορεί να ξεκινά ακόμα και πριν 
από τη σύλληψη, ή να προκύπτει στο επίπεδο του ζυγώ-
τη ή του εμβρύου, και στόχος είναι η διάγνωση της να 
γίνεται όσο πιο νωρίς στην κύηση είναι πρακτικά εφικτό. 
Ο έλεγχος μπορεί να ανιχνεύσει προβλήματα, όπως δομι-
κές ανωμαλίες, χρωμοσωμικές ανωμαλίες και γονιδιακές 
μεταλλάξεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παθο-
λογικές οντότητες, όπως η δισχιδής ράχη, οι συγγενείς 
καρδιοπάθειες, το σύνδρομο Down, η δρεπανοκυττα-
ρική αναιμία, η θαλασσαιμία, η κυστική ίνωση και άλλα. 
Επιπρόσθετα, ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει 
και τη διερεύνηση για πιθανή ανάπτυξη παθολογικών 
καταστάσεων που επηρεάζουν την υγεία της μητέρας. 
Παράδειγμα τέτοιας διερεύνησης αποτελεί η εκτίμηση 
των πιθανοτήτων για την ανάπτυξη προεκλαμψίας. Ο 
προγεννητικός έλεγχος εστιάζει στην εύρεση προβλημά-
των μεταξύ ενός μεγάλου πληθυσμού με προσιτές και μη 
επεμβατικές μεθόδους. Η προγεννητική διάγνωση επι-
κεντρώνεται στην αναζήτηση πρόσθετων λεπτομερών 
πληροφοριών μόλις βρεθεί συγκεκριμένο πρόβλημα και 
οι μέθοδοί της μπορεί να είναι περισσότερο επεμβατικές.

Σκοπός του Π.Μ.Σ.
Ο γενικός σκοπός λειτουργίας του μεταπτυχιακού προ-

γράμματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοι-
τητών/-τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και 
η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών 
και πρακτικών γνώσεων στον τομέα του προγεννητικού 
ελέγχου.

Οι βασικοί στόχοι ίδρυσης του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
• Παροχή επιστημονικής γνώσης στον τομέα του προ-

γεννητικού ελέγχου και στην ιδιαίτερη παθολογία κατά 
την περίοδο της κύησης.

• Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση 
των παθολογικών καταστάσεων που εμφανίζονται κατά 
την κύηση.

• Δημιουργία επαγγελματιών υγείας με τις απαιτούμε-
νες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, 
δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

• Συμβολή στη στελέχωση των δομών και υπηρεσιών 
υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής 
και αλλοδαπής.

Οι γενικότεροι στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκο-
πούν:

α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συ-
νεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά 
Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτη-
τών/-τριών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία 
θα καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους 
εργασίες,

γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα 
Πανεπιστήμια, της Ελλάδας και του εξωτερικού.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένος Προγεννητικός 
Έλεγχος» (στην αγγλική γλώσσα MSc-Applied Prenatal 
Diagnosis). Το προτεινόμενο πρόγραμμα Π.Μ.Σ. δεν δι-
αχωρίζεται σε ειδικεύσεις, παρέχει ενιαίο πρόγραμμα 
σπουδών.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
- Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας ή Γενετικής, 

Μοριακής Βιολογίας, Βιολογικών Εφαρμο- γών και Τεχνο-
λογιών, Βιοχημείας και Βιοπληροφορικής, υποψήφιοι/-ες 
ή ειδικευόμενοι/-ες για την ειδικότητα της Μαιευτικής 
των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνω-
ρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής.

- Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία 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.

3. Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν και 
τελειόφοιτοι φοιτητές ή τελειόφοιτες φοιτήτριες των παρα-
πάνω Τμημάτων, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν αποφοι-
τήσει πριν την έγκριση του τελικού πίνακα των υποψηφίων 
εισακτέων, οι οποίοι/-ες γίνονται δεκτοί/-ές στο Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, πλή-
ρους φοίτησης, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος 
εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πιστωτικές μονάδες - Γλώσσα διεξαγωγής του 
Προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90) ECTS (30 ECTS 
για κάθε ένα από τα εξάμηνα σπουδών). Συγκεκριμένα 
το πρόγραμμα σπουδών του περιλαμβάνει έξι (6) υπο-
χρεωτικά μαθήματα στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο, έξι (6) υπο-
χρεωτικά μαθήματα στο δεύτερο (Β’ ) εξάμηνο, ένα (1) 
υποχρεωτικό μάθημα και εκπόνηση της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας στο τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η 
ελληνική και η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική, ή η αγγλική με 
αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένος Προ-
γεννητικός Έλεγχος» κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο 
σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/-ές 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 με αριθμό 3053/
18-2-2021) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Α.Π.Θ., μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων Σχολών και Τμημάτων του Α.Π.Θ. ή και άλλων 
Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων/-ουσών και επισκέπτες/-τρι-
ες διδάσκοντες/-ουσες (καταξιωμένοι/-ες επιστήμονες, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) 
από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 36, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. πα-
ρέχεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του 
Α.Π.Θ.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την υλοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν οι υφιστάμε-
νες κτιριακές και υλικοτεχνικές υποδομές του Τμήματος 
Ιατρικής Α.Π.Θ.

Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας - Τέλη φοίτησης, ετήσιο
κόστος λειτουργίας

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη 
φοίτησης ποσού δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100,00 €) 
συνολικά.

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού 3.500,00 €

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες 1.050,00 €

Δαπάνες αναλωσίμων 1.320,00 €
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 1.000,00 €

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

0,00 €

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προ-
σωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέ-
χουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

 10.000,00 €

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

4.000,00 €
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Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 3.000,00 €

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 6.000,00 €

Λοιπές δαπάνες, όπως έξοδα δημοσιό-
τητας-προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου

1.000,00 €

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (=30% 
τελών φοίτησης) 13.230,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 44.100,00 €

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Θεσσαλονίκη, 21 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02023000106210008*

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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