
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/ 
2017 με τίτλο «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολο-
γία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση 
της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/ 
2017 με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μα-
θηματικά» της Σχολής Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστη-
μίου και έγκριση της οργάνωσης και της λειτουρ-
γίας του.

3 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/ 
2017 με τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων» της Σχολής 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης 
και της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. TEK: 1061 (1)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4485/2017 με τίτλο «Σπουδές στην Ορθόδοξη 

Θεολογία» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστη-

μών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αριθ. συνεδρίασης 377/2.3.6.ακ./23-4-2018 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν .

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 

λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α' 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616/27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 102/
28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Τα με αριθμό 145/6-2-2018 και 147/13-3-2018 πρα-
κτικά της Κοσμητείας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επι-
στημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 377/23.4.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

9. Την υπ' αριθ. 800/25-2-2018 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία» 
στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Ορθόδοξη Χριστιανική θεολογία και 
θρησκευτικός Πλουραλισμός» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 και 
τις διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 τ. Α') όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου Προγράμματος αποτελεί 
η σύγχρονη προσέγγιση των θεμάτων που αφορούν την 
ιστορική πορεία και εξέλιξη των μορφών της Ορθόδο-
ξης Χριστιανικής Θεολογικής σκέψης και δράσης στα 
πλαίσια των πολυπολιτισμικών και πολυθρησκευτικών 
κοινωνιών, παρέχοντας ερευνητικά δεδομένα για την 
κατανόηση των τρόπων χρήσης των μορφών αυτών από 
τους ανθρώπους της κάθε εποχής.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και 
Θρησκευτικός Πλουραλισμός». Ο τίτλος θα απονέμεται 
από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και 
Θρησκευτικός Πλουραλισμός» γίνονται δεκτοί απόφοι-
τοι των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής, με πιστοποιημένη επάρκεια μιας από τις 
ακόλουθες ξένες γλώσσες: Αγγλικά ή Γαλλικά, επιπέδου 
τουλάχιστον Β2.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Ορθόδοξη Χριστιανική Θεολογία και Θρη-
σκευτικός Πλουραλισμός» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη 
σπουδών, τα οποία περιλαμβάνουν τέσσερις (4) θεμα-
τικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η 
ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προ-
γράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 
120 ECTS.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο Έτος
ΘΕ: Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ-18ος 
ΑΙΩΝΑΣ). (Υ, 20 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

α) Οι πρώτες ιστορικές καταβολές της Χριστιανικής 
Εκκλησίας και Θεολογίας.

β) Η διαλεκτική συνάντηση του Χριστιανισμού με τον 
Ιουδαϊσμό και τον Ελληνισμό.

γ) Η διαλεκτική συνάντηση της Πατερικής θεολογίας 
με την Ελληνική Φιλοσοφία.

δ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στο πλαίσιο 
του Βυζαντινού βίου και πολιτισμού.

ε) Η γένεση και δημιουργία των διαφοροποιήσεων 
μεταξύ του Ανατολικού και Δυτικού Χριστιανισμού.

στ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στην συνά-
ντησή της με το Ισλάμ.

ζ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία την περίοδο 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

η) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία την περίοδο 
των νεότερων χρόνων.

ΘΕ: Η ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΩΜΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ. 
(Υ, 20 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

α) Προλεγόμενα στην Ορθόδοξη Θεολογία: μεθοδο-
λογικά και ερμηνευτικά.

β) Ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας: από την απο-
στολική περίοδο μέχρι σήμερα. 

γ) Η Θεολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας: συστηματι-
κή και ερμηνευτική παρουσίαση του δόγματος και της 
λειτουργικής και ασκητικής εμπειρίας της.

ΘΕ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ 
19ο ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ. (Υ, 20 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

α) Η Ορθόδοξη Χριστιανική "Διασπορά" στη Δύση.
β) Η Ορθόδοξη Εκκλησία και η Οικουμενική Κίνηση.
γ) Διάλογοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας και Θεολογίας 

προς Ανατολάς και Δυσμάς και ο ρόλος της Ερμηνευτικής 
Θεολογίας.

δ) Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ελληνική Κοινωνία.
ε) Ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός στο Σλαβικό Κόσμο.
στ) Διηρημένη Χριστιανοσύνη και εκκλησιαστικός 

ανταγωνισμός.
ζ) Η Θεολογική ανθρωπογεωγραφία του Χριστιανι-

σμού
η) Η σύγχρονη έννοια της Ιεραποστολής.
θ) Η Θεολογία των θρησκειών.
2ο Έτος
ΘΕ: Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Ο 

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ. (Υ, 20 ECTS), με γνωστικά 
αντικείμενα:

α) Οι προκλήσεις της νεωτερικότητας και της μετα-
νεωτερικότητας,

β) η πολιτική θεολογία
γ) η παγκοσμιοποίηση και οι συναφειακές θεολογίες,
δ) το Ευαγγέλιο και οι πολιτισμοί,
ε) οι Εθνικισμοί και οι Ορθόδοξες χριστιανικές εκκλη-

σίες,
στ) η Φεμινιστική θεολογία,
ζ) τα ανθρωπολογικά ζητήματα: ζητήματα φύλου, ταυ-

τότητας και σεξουαλικότητας,
η) οι επιστήμες,
θ) τα γράμματα και οι τέχνες,
ι) τα ανθρώπινα δικαιώματα,
ια) η οικονομική κρίση και η κοινωνική αδικία,
ιβ) ο ψηφιακός κόσμος,
ιγ) βιοηθικά διλήμματα σε διάλογο με την Ορθόδοξη 

χριστιανική θεολογία.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Υποχρεωτική, ECTS: 40
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. Η 

γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική, αλλά μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώ-
μη του επιβλέποντος και του διευθυντή προγράμματος 
σπουδών μπορεί να είναι και κάποια άλλη από τις κύριες 
ευρωπαϊκές γλώσσες.
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Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ. Α') όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
83 του Ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊ-
κό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ. Α'), και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. TEK: 1069 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/ 2017 

με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματι-

κά» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολο-

γίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και 

έγκριση της οργάνωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(αριθ. συνεδρίασης 377/2.1.6.ακ/23-4-2018) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85, 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις (Α' 114/4.8.2017), όπως 
ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616/27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
102/28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου.

6. Το με αριθμό 173/18-01-2018 πρακτικό της Κοσμη-
τείας της Σχολής θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 377/23.4.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

9. Την υπ' αριθ. 519/5-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Θετικών 
Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθη-
ματικά» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθημα-
τικά» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις δι-
ατάξεις του ν. 4485/2017 και τις διατάξεις του ν. 2552/1997 
(ΦΕΚ 266, τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Ο κύριος σκοπός του Μ.Σ.Μ. είναι η εξειδίκευση πτυ-
χιούχων μαθηματικών και πτυχιούχους ΑΕΙ συγγενούς 
γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να συνεχίσουν 
τις σπουδές στους στα Μαθηματικά, και να εμβαθύνουν 
σε ειδικά θέματα εφαρμοσμένων και θεωρητικών μαθη-
ματικών καθώς και σε θέματα μαθηματικής παιδείας.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθημα-
τικά με Ειδίκευση στα Θεωρητικά Μαθηματικά» ή «Με-
ταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στα 
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά» ή «Μεταπτυχιακές Σπουδές 
στα Μαθηματικά με Ειδίκευση στη Μαθηματική Εκπαί-
δευση», ανάλογα με την κατεύθυνση που καθορίζει η 
Θεματική Ενότητα επιλογής. Συγκεκριμένα: Κατεύθυνση 
Α. Θεωρητικά Μαθηματικά (επιλογή «Ανάλυση» ή «Άλ-
γεβρα και Γεωμετρία»), Κατεύθυνση Β. Εφαρμοσμένα 
Μαθηματικά (επιλογή «Εφαρμογές Μαθηματικής Προτυ-
ποποίησης» ή «Στοχαστικά Μαθηματικά»), Κατεύθυνση 
Γ. Μαθηματική Εκπαίδευση: (επιλογή «Ιστορική Εξέλιξη 
και Διδακτική των Μαθηματικών»). Ο τίτλος θα απονέ-
μεται από τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας 
του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» 
γίνονται δεκτοί απόφοιτοι σχολών θετικών και τεχνολο-
γικών επιστημών, πολυτεχνικών σχολών, οικονομικών 
σχολών και σχολών πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής 
ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί 
υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη 
επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον 
Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά» 
διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη, τα οποία περιλαμβάνουν 
οκτώ (8) θεματικές ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλή-
ρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο 
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο Έτος 
Θεματική Ενότητα: Βασικές Θεωρίες και μέθοδοι στα 

Μαθηματικά
Υποχρεωτική, 30 ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:
1. Πραγματική Ανάλυση
2. Γραμμική Άλγεβρα
3. Στοιχεία Στοχαστικών Μαθηματικών
Θεματική Ενότητα: Μαθηματικά πρότυπα στις Φυσικές 

Επιστήμες
Υποχρεωτική, 30 ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:
1. Μέθοδοι ανάλυσης μαθηματικών προτύπων στις 

Επιστήμες και τη Σύγχρονη Τεχνολογία
2. Διαφορικές Εξισώσεις
3. Ολοκληρωτικές Εξισώσεις

2ο Έτος
Θεματική Ενότητα: Υπολογιστικές Μέθοδοι και Λογι-

σμικό στα Μαθηματικά
Υποχρεωτική, 20 ECTS, με γνωστικά αντικείμενα:
1. Υπολογιστικά Μαθηματικά (Αριθμητικές και συμβο-

λικές υπολογιστικές τεχνικές και μέθοδοι με την αξιοποί-
ηση υπολογιστικών συστημάτων - πακέτων)

2. Υπολογιστικές Εφαρμογές στη Μαθηματική Προ-
τυποποίηση

3. Εκπαιδευτικό Λογισμικό
Θεματική Ενότητα: Ιστορική Εξέλιξη και Διδακτική των 

Μαθηματικών
Επιλογής, 20 ECTS, κατεύθυνση Γ με γνωστικά αντι-

κείμενα:
1. Ιστορική Εξέλιξη Θεμελιωδών Μαθηματικών Εννοιών
2. Διαχρονικές και Σύγχρονες Τάσεις στη Μαθηματική 

Εκπαίδευση
3. Θεμέλια των Μαθηματικών και Σύγχρονες Μαθη-

ματικές Θεωρίες
Θεματική Ενότητα: Εφαρμογές Μαθηματικής Προτυ-

ποποίησης
Επιλογής, 20 ECTS, κατεύθυνση Β με γνωστικά αντι-

κείμενα:
1. Μαθηματική προτυποποίηση
2. Προσομοίωση
3. Εφαρμογές της μαθηματικής προτυποποίησης στις 

Φυσικές Επιστήμες, στην Ιατρική και στην Τεχνολογία.
Θεματική Ενότητα: Ανάλυση Επιλογής, 20 ECTS, κα-

τεύθυνση Α με γνωστικά αντικείμενα:
1. Στοιχεία Θεωρίας Τελεστών
2. Συναρτησιακή ανάλυση
Θεματική Ενότητα: Στοχαστικά Μαθηματικά
Επιλογής, 20 ECTS, κατεύθυνση Β με γνωστικά αντι-

κείμενα:
1. Θεωρία Πιθανοτήτων
2. Στοχαστικές διαδικασίες
3. Στοχαστική προτυποποίηση
Θεματική Ενότητα: Άλγεβρα και Γεωμετρία
Επιλογής, 20 ECTS, κατεύθυνση Α με γνωστικά αντι-

κείμενα:
1. Θεωρία Αριθμών
2. Θεωρία Ομάδων
3. Ομάδες και Γεωμετρία
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Υποχρεωτική, 

20 ECTS.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. 

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική ή η Αγγλική κατόπιν σχετικής έγκρισης της 
Κοσμητείας.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ. Α') όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 
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83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημα-
ϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων 
της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/
τ. Α'), και τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του 
ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ

Ι

    Αριθμ. TEK: 1059 (3)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ν. 4485/2017 με τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων» 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελλη-

νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της 

οργάνωσης και της λειτουργίας του.

  Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
(αριθ. συνεδρίασης 377/2.3.1.ακ/23-4-2018)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν. 2552/1997 «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες 
διατάξεις» (Α' 266/24.12.1997), όπως ισχύουν .

2. Τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 85 , 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και 
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις (Α' 114/4.8.2017), όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (Α' 189/2.8.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

4. Την υπ' αριθμόν 132065/Ζ1/24.8.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
616/27.8.2015) απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διορίσθηκε Πρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου ο Καθηγητής Βασίλειος Καρδάσης.

5. Την υπ' αριθμόν 27537/Ζ1/16.2.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
102/28.2.2018) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων περί ανασυγκρότησης της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

6. Το με αριθμό 145/6-2-2018 πρακτικό της Κοσμητείας 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου.

7. Το με αριθμό 377/23.4.2018 πρακτικό της Διοικού-
σας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

8. Το υπ' αριθ. 80441/Ζ1/17-5-2018 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε 
εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

9. Την υπ' αριθ. 800/25-2-2014 έκθεση εξωτερικής αξι-
ολόγησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά τη Σχολή Ανθρωπιστι-
κών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την επανίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών με τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων» στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πα-
νεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-19 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Εκπαίδευση Ενηλίκων» σύμφωνα με τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής, τις διατάξεις του  ν. 4485/2017 και τις δια-
τάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266 τ. Α') όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευ-
μένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε οι 
απόφοιτοι να είναι ικανοί να σχεδιάζουν, να οργανώνουν 
και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, 
καθώς και να διδάσκουν σε αυτά, χρησιμοποιώντας σύγ-
χρονες εκπαιδευτικές μεθόδους και μεθόδους εκπαίδευ-
σης από απόσταση.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στην «Εκπαίδευση Ενηλίκων». Ο τίτλος θα απονέ-
μεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων» γίνονται δεκτοί 
όλοι οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή κάτοχοι 
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αντίστοιχου τίτλου σπουδών του εξωτερικού ανα-
γνωρισμένου από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή το ΙΤΕ 
αντίστοιχα. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 
αποδεικνυομενη με την υποβολή ανάλογων δικαιο-
λογητικών, είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση 
του προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση Ενηλίκων» διαρθρώνεται σε 
δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, τα οποία περιλαμβάνουν για 
την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί-
κευσης (Μ.Δ.Ε.) είτε επιτυχή παρακολούθηση πέντε 
(5) Θεματικών Ενοτήτων είτε επιτυχή παρακολούθηση 
τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και επιτυχή ολο-
κλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση 
του προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των 
πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την 
απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διάρθρωση του προγράμματος είναι η ακόλουθη:
1ο Έτος
Θεματική Ενότητα 1: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενη-

λίκων (Υποχρεωτική, 20 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:
1. Θεωρίες και προϋποθέσεις μάθησης
2. Εκπαιδευτικές μέθοδοι
3. Εκμάθηση βασικών δεξιοτήτων
4. Επικοινωνία και δυναμική της ομάδας
5. Μελέτες περίπτωσης
Θεματική Ενότητα 2: Σχεδιασμός, διοίκηση, αξιολόγη-

ση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων (Υποχρεωτική, 
18 ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Κοινωνική-οικονομική σκοπιμότητα και θεσμικό 
πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων

2. Διοίκηση μονάδων εκπαίδευσης ενηλίκων
3. Αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
Θεματική Ενότητα 3: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονά-

δων/ Εκπαιδευτική Ηγεσία (Υποχρεωτική, 22 ECTS), με 
γνωστικά αντικείμενα:

1. Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική. Η Εκπαιδευτική 
Διοίκηση στις Μονάδες Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Ηγεσία στις Μο-
νάδες Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

3. Οργανωσιακή Συμπεριφορά στις Μονάδες Εκπαί-
δευσης Ενηλίκων. Κοινωνική και Ευρωπαϊκή διάσταση 
της Εκπαιδευτικής Διοίκησης.

2ο Έτος
Θεματική Ενότητα 4: Σύγχρονες προσεγγίσεις της εκ-

παίδευσης ενηλίκων (Υποχρεωτική, 30 ECTS), με γνω-
στικά αντικείμενα:

1. Σύγχρονες θεμελιώδεις απόψεις για την εκπαίδευση 
ενηλίκων

2. Η κριτική προσέγγιση της εκπαίδευσης ενηλίκων

3. Η θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης
4. Τάσεις και εξελίξεις της εκπαίδευσης ενηλίκων στην 

Ελλάδα
Επίσης, οι φοιτητές επιλέγουν είτε να παρακολουθή-

σουν την παρακάτω Θεματική Ενότητα («Οι ενήλικοι 
στην Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση») είτε να 
εκπονήσουν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ως 
εξής:

Θεματική Ενότητα 5: Οι ενήλικοι στην Ανοικτή και Εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση (Επιλογής, 30 ECTS), με γνω-
στικά αντικείμενα:

1. Εξοικείωση των φοιτητών με τα Ανοικτά και εξ Απο-
στάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα

2. Ο ρόλος των Καθηγητών-Συμβούλων
3. Ανάπτυξη διδακτικού υλικού, συμβατού με την εξ 

αποστάσεως διδασκαλία, χρησιμοποιώντας σύγχρονη 
τεχνολογία.

4. Η Ανοικτή εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση στο πλαίσιο 
της εκπαίδευσης ενηλίκων

Ή
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Επιλογής, 30 

ECTS)
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική. 

Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 36 και του άρθρου της περ. ι της παρ. 2 
του άρθρου 5 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240/τ. Α') όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 
12 του άρθρου 83 του ν. 4485/2017. Οι διδάσκοντες 
(Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο 
πρόγραμμα επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκ-
δήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απατηθεί να μι-
σθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που θα 
προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμμένων 
φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α'), και τις 
διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195/τ. Α') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 18 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΔΑΣΗΣ  
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*02020090506180008*

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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