
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 
ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών της Περιφέ-
ρειας Πελοποννήσου για το έτος 2018 και εφεξής.

2 Τροποποίηση απόφασης Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Κοινωνικός Οργανι-
σμός Δήμου Πατρέων.

3 Ένταξη της Δήμητρας Μπενάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

4 Επανίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με το Ερευ-
νητικό Ινστιτούτο Montreal Neurological Institute 
του McGill University, Canada με τίτλο «Κλινική Νευ-
ροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες» («Clinical 
Neuropsychology-Cognitive Neuroscience»).

5 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-
λο «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστή-
ματα Επιχειρήσεων (MSc. in Business Administration, 
Analytics and Information Systems)».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 151754 (1)
Καθορισμός ανώτατου ορίου επιτρεπομένων 

ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών της Πε-

ριφέρειας Πελοποννήσου για το έτος 2018 και 

εφεξής. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγρά-

φου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94/τ.Α’/2015), 
«Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμ-
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 

Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο-
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το άρθρο 36 παρ. 2 του 
ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110/τ.Α’/1.8.2017).

2. Τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 25 του ν. 2738/ 
1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Δι-
οίκηση κ.λπ.»

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 της «Κωδικοποίησης 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνη-
τικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α’/22.4.2005).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 280 παρ. Ι του ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί-
κησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (ΦΕΚ 
232/τ.Α’/27.12.2010) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

6. Τις διατάξεις των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/ 
2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-5-2015) «Εκδημοκρατισμός της 
Διοίκησης - Καταπολέμησης Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και 
άλλες διατάξεις».

7. Την αριθμ. 15870/15-5-2017 (ΦΕΚ 250/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./ 
26-5-2017) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών αναφο-
ρικά με το διορισμό Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

8. Το αριθμ. 175662/42556/6-7-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑ-
ΛΗΨΗ έγγραφο της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το 
οποίο υποβλήθηκε αίτημα για τον καθορισμό του ανώτα-
του ορίου επιτρεπόμενων ημερών κίνησης εκτός έδρας 
αιρετών της Περιφέρειας για το έτος 2018 και εφεξής, 
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ανώτατο ετήσιο όριο των επιτρεπόμε-
νων ημερών κίνησης εκτός έδρας αιρετών της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου για το έτος 2018 και εφεξής, ως κατωτέρω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΙΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 

ΑΝΑ ΑΙΡΕΤΟ ΕΤΗΣΙΩΣ

ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 60

ΑΙΡΕΤΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ (5) 60

ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (51) 60

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής η προκαλούμε-
νη ετήσια δαπάνη ύψους 95.000,00 θα καλυφθεί από πι-
στώσεις που έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 
2018 της Περιφέρειας Πελοποννήσου / Π.Ε Αρκαδίας και 
συγκεκριμένα στους: Ε.Φ. 072 ΚΑΕ 0716.0001 και Ε.Φ. 
072 ΚΑΕ 0717.0001.

Ανάλογες πιστώσεις για την κάλυψη δαπανών των 
επόμενων ετών θα προβλεφθούν στους προϋπολογι-
σμούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου - Π.Ε. Αρκαδίας 
των επόμενων ετών. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Τρίπολη, 27 Ιουλίου 2018

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ   

Ι

 Αριθμ. 134675 (2)
Τροποποίηση απόφασης Οργανισμού Εσωτερι-
κής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ Κοινωνικός Οργανι-
σμός Δήμου Πατρέων.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) και ιδίως των άρθρων 
97 και 280.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α’ 232) 
Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 και των π.δ. 
22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα 
νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυ-
ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 
Α’ 47) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», καθώς και του 
άρθρου 28Α του ίδιου νόμου, το οποίο προστέθηκε με 
το άρθρο 24 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α’ 21) «Μέτρα για 
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες δια-
τάξεις» και την υπουργική απόφαση 15870/15.05.2017 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 250) του Υπουργού Εσωτερικών περί διορι-
σμού Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

6. Την 140634/22.06.2017 (ΦΕΚ Β’ 2208) απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Συντονιστή» στον 
προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λει-
τουργίας και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου.

7. Την 82160/15481/03.10.2012 (ΦΕΚ Β’ 2851) απόφα-
ση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί 
έγκρισης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) 
του ΝΠΔΔ Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις 118649/21200/08.01.2013 
(ΦΕΚ Β’ 73), 117627/11237/15.09.2014 (ΦΕΚ Β’ 2610), 
218472/16.12.2016 (ΦΕΚ 4479 Β’ και 1287 Β’) αποφάσεις 
του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πε-
λοποννήσου και Ιονίου, και τις 162807/27.07.2017 (ΦΕΚ 
Β’ 2864) και 320916/15.01.2018 (ΦΕΚ Β’ 360) αποφάσεις 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου και Ιονίου.

7. Την 121/26.04.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΝΠΔΔ, περί τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ.

8. Την 383/09.05.2018 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου (Δ.Σ.) του Δήμου Πατρέων, με την οποία το Δ.Σ. 
εκφράζει την σύμφωνη γνώμη του για την τροποποίηση 
του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ.

8. Την 14 -θέμα 11722.06.2018 απόφαση- γνωμοδό-
τηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με 
την οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του ΟΕΥ 
του ΝΠΔΔ., αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την 121/26.04.2018 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου 
Πατρέων και τροποποιούμε τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω:

Τροποποιείται η αριθμ. 82160/15481/03.10.2012 (ΦΕΚ 
Β’ 2851) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΠΔΕ 
και Ι ως εξής:

• Ως προς το άρθρο 1- Διάρθρωση Υπηρεσιών, Ενότητα 
Β’ - III Τμήμα Παιδικής Προστασίας και Προσχολικής Αγω-
γής , εδάφιο 7, βάσει της οποίας προτείνεται η μετονομα-
σία του Ζ’ Παιδικού Σταθμού σε Ζ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό

• Ως προς το άρθρο 15- Προϊστάμενοι Υπηρεσιών, III 
Τμήμα Παιδικής Προστασίας και Προσχολικής Αγωγής, 
εδάφιο 7, βάσει της οποίας προτείνεται η μετονομασία 
του Ζ’ Παιδικού Σταθμού σε Ζ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό.

Από την απόφαση αυτή σύμφωνα με την 3670/ 
12.07.2018 βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας του 
ΝΠΔΔ, δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό 
του έτους 2018 και των επόμενων ετών του ΝΠΔΔ.

Κατά τα λοιπά ισχύει 82160/15481/03.10.2012 (ΦΕΚ Β’ 
2851) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, 
όπως έχει τροποποιηθεί με τις 118649/21200/08.01.2013 
(ΦΕΚ Β’ 73), 117627/11237/15.09.2014 (ΦΕΚ Β’ 2610), 
218472/16.12.2016 (ΦΕΚ 4479 Β’ και 1287 Β’), 162807/
27.07.2017 (ΦΕΚ Β’ 2864), 320916/15.01.2018 (ΦΕΚ Β’ 
360) αποφάσεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 18 Ιουλίου 2018

Με εντολή Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Η Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια κ.α.α.
Η Διευθύντρια Αστικής Κατάστασης 
και Κοινωνικών Υποθέσεων 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΒΒΑΘΑ
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    Αριθμ. 1215 (3)
Ένταξη της Δήμητρας Μπενάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών. 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του αρθ. 15 παρ 15 θ του ν. 4485/2017 

(ΦΕΚ 114 Α’) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατά-
ξεις», του αρθ. 29 και του αρθ. 79 παρ. 4 του ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιό-
τητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και τις διατάξεις του αρθ. 27 
του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) «Ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις.

2. Το άρθ. 68 παρ. 3 περ. 2 του ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32 
Α΄) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην 
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους 
τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και 
προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4452/ 
2017 «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού 
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας 
και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 118/1-5-2002 
«Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη 
των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού 
Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 99/2002 τ. Α΄).

5. Το αριθμ. 59950/Ζ2/6-4-2017 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας «Οδηγίες σχετικά με την υλοποίηση και την 
εφαρμογή των περιεχόμενων στο άρθρο 20 του νόμου 
4452/2017 (Α΄ 17) διατάξεων, που αφορούν στις κατηγο-
ρίες προσωπικού Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας».

6. Την αριθμ 2442/25-2-2016 πρυτανική πράξη διο-
ρισμού της Δ. Μπενάκη σε κενή οργανική θέση Ε.Τ.Ε.Π. 
(ΦΕΚ. 331/11-4-2016 τ.Γ΄).

7. Την αριθμ. 4010/15-6-2016 αίτηση για ένταξη σε 
θέση Ε.ΔΙ.Π. της Δ. Μπενάκη, μέλους Ε.Τ.Ε.Π. σε οργανική 
θέση του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας, κατόχου διδακτορικού διπλώματος με γνω-
στικό αντικείμενο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το Ίδρυμα.

8. Το αριθμ. 85 /14.9.2016 έγγραφο του Κοσμήτορα της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Ιδρύματος, περί ορισμού 
Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την ένταξη της Δ. 
Μπενάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

9. Την από 23-9-2016 εισήγηση της Τριμελούς Ειση-
γητικής Επιτροπής που ορίσθηκε από τον Κοσμήτορα 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του ιδρύματος για την ως 
άνω ένταξη.

10. Την από 14-10-2016 απόφαση της Κοσμητείας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας, με την οποία εγκρίθηκε 
η ένταξη της Δ. Μπενάκη σε θέση Ε.ΔΙ.Π και διαπιστώ-

θηκε ότι το γνωστικό αντικείμενο της διδακτορικής δι-
ατριβής της είναι συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα 
που θεραπεύει το ίδρυμα.

11. Το αριθμ. 395/26-10-16 έγγραφο της Κοσμητείας 
της Σχολής Επιστημών Υγείας.

12. Την από 7-11-2017 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου περί μεταφοράς μιας κενής οργανικής θέσης 
Ε.ΔΙ.Π. στο Τμήμα Φαρμακευτικής για την ένταξη της 
Δήμητρας Μπενάκη.

13. Την αριθμ. 2018000867/16-1-2018 βεβαίωση της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδρύματος.

14. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της ενδια-
φερόμενης.

15. Το αριθμ. 85369/Β1/24-5-2018 έγγραφο της Γενι-
κής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε:

Την ένταξη και την αυτοδίκαιη μετατροπή της θέσης 
της Δήμητρας Μπενάκη του Κωνσταντίνου, μέλους Ει-
δικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), 
κατηγορίας ΠΕ βαθμίδας Γ΄, του Τμήματος Φαρμακευ-
τικής, σε κενή οργανική θέση της προβλεπόμενης στο 
άρθ. 29 του ν. 4009/2011 κατηγορίας μέλους Εργαστη-
ριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Ιδρύματος, 
ΠΕ κατηγορίας Γ΄ βαθμίδας, με αντίστοιχη κατάργηση 
της θέσης που κατείχε, επειδή έχει τα νόμιμα προσόντα.

Η εντασσόμενη υπάλληλος κατανέμεται στο Τμήμα 
Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ιδρύ-
ματος.

Με την παρούσα πράξη ανακαλείται η αριθμ. 1069/
23-4-2018 όμοια, λόγω εκδόσεως του αριθμ. 85369/
Β1/24-5-2018 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Οικο-
νομικών του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

 (Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ/Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων: 5070/5-7-2018).

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουνίου 2018

O Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 885/17-7-2018 (4)
Επανίδρυση Κοινού Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με 

το Ερευνητικό Ινστιτούτο Montreal Neurological 

Institute του McGill University, Canada με τίτλο 

«Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπι-

στήμες» («Clinical Neuropsychology-Cognitive 

Neuroscience»). 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
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έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Την αριθμ. 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική απόφα-
ση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών ΠΜΣ και εκπό-
νησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μετα-
ξύ ημεδαπών ΑΕΙ και αναγνωρισμένων ως ομοταγών 
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της 
αλλοδαπής (ΦΕΚ Β’ 972).

5. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

6. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’102).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

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

9. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

10. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτη-
μα διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

11. Την αριθμ. 139/29.10.2015 (ΦΕΚ 2378/Β’/5.11.2015) 
πράξη Πρύτανη ΕΚΠΑ, αντικατάστασης της υπουργικής 
απόφασης αριθμ. 93945/Β7 (ΦΕΚ 2649/Β’/30.12.2008) 
αναμόρφωση του προγράμματος.

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 03/4/2018).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 18/4/2018).

14. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30/4/2018).

15. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ της 
Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του Ερευνητικού Ινστι-
τούτου Montreal Neurological Institute του McGill 
University, Canada.

16. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία του Κοινού Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Montreal 

Neurological Institute του McGill University, Canada, 
με τίτλο «Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευ-
ροεπιστήμες» («Clinical Neuropsychology-Cognitive 
Neuroscience»), από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊ-
κό έτος 2018-2019 Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΚΠΜΣ) σε συνεργασία με το Ερευνητικό Ιν-
στιτούτο Montreal Neurological Institute του McGill 
University, Canada με τίτλο «Κλινική Νευροψυχολογία-
Νοητικές Νευροεπιστήμες», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
«Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες» 
έχει ως αντικείμενο την Κλινική Νευροψυχολογία και τις 
Νοητικές Νευροεπιστήμες Σκοπός του Κοινού ΠΜΣ είναι:

Να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στα ευρέα και ανα-
πτυσσόμενα πεδία της Κλινικής Νευροψυχολογίας και 
των Νοητικών Νευροεπιστημών, τομείς της εφαρμοσμέ-
νης Ψυχολογίας, της Νευρολογίας και των Νευροεπιστη-
μών, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη διεθνώς. Τα δύο αυτά 
πεδία αποτελούν τις δύο πτυχές της επιστήμης του νου, 
στην κλινική και την ερευνητική κατεύθυνση αντίστοιχα: 
η Κλινική Νευροψυχολογία καλύπτει τα πεδία της κλινι-
κής αξιολόγησης και της πολύπλευρης αντιμετώπισης 
των ατόμων με νοητικά και συμπεριφορικά ελλείμματα 
λόγω παθήσεων του εγκεφάλου εξ αιτίας νόσου ή τραυ-
ματισμού, ενώ οι Νοητικές Νευροεπιστήμες συνιστούν 
το αντίστοιχο πεδίο βασικής και πειραματικής έρευνας 
των εγκεφαλικών διεργασιών που υπόκεινται των νοη-
τικών λειτουργιών και των διαταραχών τους.

Το παρόν Κοινό ΠΜΣ καλύπτει την ανάγκη εντόπιας 
εκπαίδευσης στις δύο αυτές κατευθύνσεις της επιστή-
μης του νου, κλινικής και ερευνητικής, αφού στη χώρα 
μας, παρά την αδιαμφισβήτητα αυξανόμενη ανάγκη 
διαγνωστικής προσέγγισης και κλινικής αντιμετώπισης 
των νοητικών διαταραχών (αγγειακά εγκεφαλικά, κρανι-
οεγκεφαλικές κακώσεις, άνοιες...) και παρά την εισαγωγή 
τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη της σχετικής έρευνας, η 
σχετική εκπαίδευση υπολείπεται κατά πολύ. Θεωρούμε 
ότι το παρόν Κοινό ΠΜΣ συνεισφέρει στην αποφυγή της 
αιμορραγίας ικανών νέων επιστημόνων προς το εξωτε-
ρικό (brain-draining) ενώ είναι το μόνο στην Ελλάδα που 
καλύπτει τα παραπάνω επιστημονικά πεδία, με διεθνή 
αναγνώριση.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το Κοινό ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «Κλινική Νευροψυχολογία-Νοητι-
κές Νευροεπιστήμες» (MScin Clinical Neuropsychology-
Cognitive Neuroscience) με τις εξής ειδικεύσεις:

1. Κλινική Νευροψυχολογία (Clinical Neuropsychology)
2. Νοητικές Νευροεπιστήμες (Cognitive Neuroscience)

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο Κοινό ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν 
είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται 
σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, δύο εργαστηριακές ασκήσεις, κλινική/ερευ-
νητική απασχόληση, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχι-
ακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγ-
γλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση του Κοινού ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Κοινού Π.Μ.Σ. «Κλινική Νευρο-
ψυχολογία-Νοητικές Νευροεπιστήμες» θα καλύπτεται από:

α) τέλη φοίτησης
β) χορηγίες, δωρεές
ε) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες φορέ-

ων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα γενικά, νομικών ή 
φυσικών προσώπων,

στ) άλλο (διεξαγωγή σεμιναρίων)
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων (1250 ευρώ/

εξάμηνο) κρίνεται αναγκαία γιατί δεν επαρκούν τα έσο-
δα από άλλες πηγές (δεν υπάρχει χρηματοδότηση από 
το ΥΠΕΘ και από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών και τα έσοδα από δωρεές είναι πολύ 
περιορισμένα) για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα 
του Κοινού ΠΜΣ που περιλαμβάνουν την αιτιολογημένη 
και τεκμηριωμένη, σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 5 
του άρθρου 36 του ν. 4485/2017, πρόσκληση διδασκό-
ντων αναγνωρισμένου κύρους από Ιδρύματα εντός και 
εκτός Ελλάδος για αντικείμενα για τα οποία δεν διατί-
θεται ανάλογη εξειδίκευση από τους διδάσκοντες των 
συνεργαζόμενων ιδρυμάτων.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Κοινού ΠΜΣ

Το Κοινό ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 10 (δέκα) έτη, μέ-
χρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028, εφόσον πληροί τα 
κριτήρια της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγη-
σης που διενεργούνται κάθε πέντε έτη (σύμφωνα με την 

παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017) και εφόσον οι όροι της συνεργασίας με το 
Montreal Neurological Institute (MNI)/McGill University, 
Montreal, Quebec, Canada το επιτρέπουν.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι   

 Αριθμ. απόφ.   896/17-7-2018 (5)

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-

μίου Αθηνών με τίτλο «Διοίκηση, Αναλυτική 

και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων 

(MSc. in Business Administration, Analytics and 

Information Systems)».

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την αριθμ. 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική από-
φαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017, τ. Β’) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρ. 19 και την παρ. 
3α του άρ. 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 38).

5. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α’102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.
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8. Το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α’ 124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος 
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α’, 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 
25-4-2018)

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 9-5-2018).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 14-5-2018).

13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
του ΕΚΠΑ, με τίτλο «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληρο-
φοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων (MSc. in Business 
Administration, Analytics and Information Systems)», 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οι-
κονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει 
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα 
Επιχειρήσεων (MSc. in Business Administration, Analytics 
and Information Systems)», σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Ο κανονισμός του ΠΜΣ εξειδικεύει και συμπληρώνει 
τις διατάξεις του Νόμου και ρυθμίζει θέματα λειτουργίας 
που δεν ρυθμίζονται από το Νόμο, ο οποίος και παρέχει 
και τη σχετική εξουσιοδότηση.

Το ΠΜΣ έχει λειτουργήσει ως κατεύθυνση του ΠΜΣ 
"Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" 
από το 2010 με την παροχή μαθημάτων ειδικότητας και 
στη συνέχεια ως κατεύθυνση, σύμφωνα με την υπουρ-
γική απόφαση 203903/Ζ1 (ΦΕΚ 3441/22-12-2014 τ.Β’), 
όπως αντικαταστάθηκε από την υπουργική απόφαση 
408/19-6-2017 (ΦΕΚ 2266/4-7-2017 τ.Β’).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοί-
κηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχει-
ρήσεων (MSc. in Business Administration, Analytics and 
Information Systems)» παρέχει γνώσεις, εφαρμοσμένες 
γνώσεις και δεξιότητες στην κοινή περιοχή της πληρο-

φορικής τεχνολογίας, της διοίκησης επιχειρήσεων και 
της αναλυτικής επιστήμης δεδομένων. Τα αντικείμενα 
σπουδών του μεταπτυχιακού προάγουν την εξειδίκευση 
σε γνώσεις, τεχνικές και πρακτικές, οι οποίες συνεισφέ-
ρουν στην παραγωγή οικονομικής αξίας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να διαμορφώσει στελέχη επι-
χειρήσεων και οργανισμών με πολυμέρεια, γνώσεις, 
αναλυτικές ικανότητες και μεθοδολογικές δεξιότητες 
στη διοίκηση, τα πληροφοριακά συστήματα και την 
αναλυτική επιστήμη για τη στήριξη της επιχείρησης, 
τη λήψη αποφάσεων, τη βελτίωση της απόδοσης και 
την προώθηση της καινοτομίας. Τα προσόντα αυτά εί-
ναι απαραίτητα στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση, Αναλυτική και Πληροφοριακά Συ-
στήματα Επιχειρήσεων (MSc in Business Administration, 
Analytics and Information Systems)».

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυ-
χή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, εργαστηριακή 
εκπαίδευση σε υπολογιστικά περιβάλλοντα και επιτυχή 
εξέταση σε αυτά, ερευνητική απασχόληση και συγγρα-
φή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται διά ζώσης στην ελληνική ή 
και την αγγλική γλώσσα.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Διοίκηση, Ανα-
λυτική και Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων 
(Business Administration, Analytics and Information 
Systems)» θα καλύπτεται από:

- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,

- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών 

τα οποία ανέρχονται σε 1.800 ευρώ ανά εξάμηνο.
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Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία, διότι οι άλλες πηγές χρηματοδότησης ή οι εν γένει 
πόροι για τη λειτουργία του, δεν είναι επαρκείς για να 
είναι σε θέση το ΠΜΣ να εκπληρώσει τον σκοπό του. 
Επιπλέον πρέπει να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης των εργαστηρίων πληροφορικής, της επι-
καιροποίησης του χρησιμοποιούμενου λογισμικού για 
τα εργαστηριακά μαθήματα και των συναφών ερευνητι-
κών δραστηριοτήτων που βελτιώνουν την εκπαιδευτική 
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ΠΜΣ.

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-28 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και 

εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ-
θρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ    
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*02041862409180008*

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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