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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Σύσταση και συγκρότηση αυτοτελούς γραφείου
με την επωνυμία «Συνήγορος του Φοιτητή» στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και
Διαδίκτυο των Πραγμάτων» του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

3

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3604
(1)
Σύσταση και συγκρότηση αυτοτελούς γραφείου
με την επωνυμία «Συνήγορος του Φοιτητή» στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 και την παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
(Α’ 114).
2. Την περ. γ’ της παρ. 22 του άρθρου 80 σε συνδυασμό
με την περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 και το άρθρο 55
του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).
3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
συγχώνευση τμημάτων και ίδρυση - συγκρότηση σχολών» (Α’ 129).
4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005 - Α’ 98)

Αρ. Φύλλου 2682

σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
5. Την υπό στοιχεία 134183/Z1/8.8.2018 (ΥΟΔΔ 468)
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θητεία τεσσάρων ετών, ήτοι από 01.09.2018
έως 31.08.2022.
6. Τα άρθρα 84 έως 87 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
7. Την υπ’ αρ. 19/3.6.2021 απόφαση της συνεδρίασης
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
8. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Τη σύσταση και συγκρότηση αυτοτελούς γραφείου με
την επωνυμία «Συνήγορος του Φοιτητή» στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Συνιστάται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας αυτοτελές
Γραφείο με την επωνυμία «Συνήγορος του Φοιτητή».
Σκοπό έχει τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και
καθηγητών ή διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος,
την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη της εύρυθμης λειτουργίας
του Ιδρύματος. Ο Συνήγορος του Φοιτητή δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των
φοιτητών.
Άρθρο 2
Ο Συνήγορος του Φοιτητή, που προΐσταται του ομώνυμου αυτοτελούς γραφείου χωρίς αμοιβή, μπορεί να
είναι Καθηγητής ή ομότιμος Καθηγητής του Ιδρύματος
και ορίζεται από τη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του
Συμβουλίου Φοιτητικής Μέριμνας, για θητεία ενός ακαδημαϊκού έτους, με δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον ο
ίδιος το επιθυμεί.
Άρθρο 3
Ο Συνήγορος του Φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή, και διαμεσολαβεί στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για την
επίλυσή τους. Μπορεί να ζητά από τις υπηρεσίες του
Ιδρύματος κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο αποδει-
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κτικό στοιχείο για την υπόθεση, να εξετάζει πρόσωπα,
να ενεργεί αυτοψία και να παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη. Αν διαπιστώσει ότι σε συγκεκριμένη υπόθεση δεν
τηρείται η νομιμότητα, ότι παρατηρούνται φαινόμενα
κακοδιοίκησης ή διαταράσσεται η εύρυθμη λειτουργία
του Ιδρύματος, συντάσσει πόρισμα το οποίο γνωστοποιεί στον Καθηγητή τον οποίον αφορά ή την αρμόδια
διοικητική υπηρεσία και τον φοιτητή που υπέβαλε την
αναφορά, και διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο
για την επίλυση του προβλήματος.
Άρθρο 4
Ο Συνήγορος του Φοιτητή μπορεί με πράξη του να
θέτει στο αρχείο αναφορά που κρίνεται προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή αστήρικτη, ενώ σε περίπτωση που κρίνει ότι υπάρχουν ενδείξεις για την τέλεση πειθαρχικού
παραπτώματος διαβιβάζει την υπόθεση στο αρμόδιο
πειθαρχικό όργανο. Τα πορίσματα του Συνηγόρου του
Φοιτητή, καθώς και έκθεση με τα ετήσια πεπραγμένα του
δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, με
την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 2472/1997 (Α’ 50),
όπως ισχύει.
Άρθρο 5
Αν ο Συνήγορος του Φοιτητή είναι εν ενεργεία Καθηγητής, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του μπορεί, ύστερα
από αίτησή του προς τη Σύγκλητο και σχετική έγκριση,
να απαλλαγεί από μέρος ή από το σύνολο των διδακτικών καθηκόντων του.
Άρθρο 6
Το αυτοτελές γραφείο του Συνηγόρου του Φοιτητή
υποστηρίζεται γραμματειακά από προσωπικό το οποίο
τοποθετείται σε αυτό με απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης.
Άρθρο 7
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 8 Ιουνίου 2021
Ο Πρύτανης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 9983/21/ΓΠ
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 32, 35, 37 και 85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
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2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08‐12‐2017 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
3. Την υπό στοιχεία131757/Ζ1/02-08-2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης
φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των
ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
5. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ
Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος»
(Α΄ 189).
7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 11η/03-03-2021
συνεδρίασή της, για την ίδρυση του Π.Μ.Σ.
9. Την απόφαση της Συγκλήτου στην υπ’ αρ. 249/
26-03-2021 συνεδρίασή της.
10. Tο γεγονός ότι, προκαλείται δαπάνη 2000 € στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και
Διαδίκτυο των Πραγμάτων» του Τμήματος Ψηφιακών
Συστημάτων ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2021 - 2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο
των Πραγμάτων» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» είναι η επιστημονικά τεκμηριωμένη παραγωγή και μετάδοση
προηγμένων γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών,
υπολογιστικών εργαλείων, τεχνικών και ερευνητικών
αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο των Επικοινωνιακών Συστημάτων και του Διαδικτύου των Πραγμάτων,
με έμφαση στις αρχές λειτουργίας, στη μοντελοποίηση
και τις μελέτες επίδοσης, καθώς και στις εφαρμογές τους
σε σύγχρονες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές
δραστηριότητες.
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Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευμένων
επιστημονικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων
σε πτυχιούχους Τμημάτων Μηχανικών, Πληροφορικής
και Θετικών Επιστημών με άμεσο στόχο την παραγωγή
ικανών στελεχών στο γνωστικό αντικείμενο των επικοινωνιών και των δικτύων γενικά αλλά και ειδικότερα όσον
αφορά το διαδίκτυο των πραγμάτων και τις εφαρμογές
του που θα μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις
ολοένα αυξανόμενες σύγχρονες ανάγκες των χρηστών
νέων τεχνολογιών καθώς και να εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους επιβίωση σε ένα παγκοσμιοποιημένο και
συνεχώς εξελισσόμενο περιβάλλον εργασίας. Επιπλέον
συμβάλλει στην προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου στη γνωστική περιοχή του ανωτέρω αντικειμένου και στην ανάπτυξη της έρευνας στα αντικείμενο των Σύγχρονων Επικοινωνιακών Συστημάτων και του
Διαδικτύου των Πραγμάτων.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) με τίτλο: «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και
Διαδίκτυο των Πραγμάτων». Δεν προβλέπονται διακριτές ειδικεύσεις.
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και
Διαδίκτυο των Πραγμάτων» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
ΑΕΙ: α) Τμημάτων Τεχνολογίας, β) Τμημάτων Θετικών
Επιστημών, γ) Πολυτεχνικών Τμημάτων και ισοδύναμων
τμημάτων του εξωτερικού των οποίων το αντικείμενο
άπτεται του αντικειμένου του ΠΜΣ, δ) πτυχιούχοι άλλων
Τμημάτων ΑΕΙ με συνάφεια στο αντικείμενο του εν λόγω
Π.Μ.Σ. που κατά περίπτωση κρίνονται από την αρμόδια
Επιτροπή Επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και
Διαδίκτυο των Πραγμάτων» προσφέρεται σε πλήρη ή
μερική φοίτηση. Η χρονική διάρκεια των σπουδών για
την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, για
τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και έξι (6) ακαδημαϊκά
εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα οποία
περιλαμβάνουν 10 μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Το 3ο και το 5ο εξάμηνο αντίστοιχα, προσφέρονται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, για την οποία απαιτείται η επιτυχής
υποστήριξή της. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την
ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 1,5 έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
(ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Το Πρόγραμμα Σπουδών «Σύγχρονα Συστήματα Επικοινωνιών και Διαδίκτυο των Πραγμάτων» έχει διαμορ-

35527

φωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας. Κατά τη διάρκεια
των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται
σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχή στο σύνολο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Κάθε εξάμηνο διδασκαλίας συγκεντρώνει τριάντα(30)
πιστωτικές μονάδες ECTS. Κάθε φοιτητής υποχρεούται
να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά
σε δέκα (8) μαθήματα και να ολοκληρώσει με επιτυχία τη
διπλωματική του εργασία Η μεταπτυχιακή διπλωματική
εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.
Η δομή του προγράμματος και τα μαθήματα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Α’ Εξάμηνο
ΠΙΣΤ.
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΟΝ.
ΤΔΠ11
Προχωρημένα Θέματα Ψηφιακής
7,5
Επεξεργασίας Σήματος
Advanced Digital Signal Processing
ΤΔΠ12
Προηγμένη Διαδικτύωση και
7,5
Διακίνηση Πολυμεσικού
Περιεχομένου
Advanced Internetworking and
Multimedia Content Delivery
ΤΔΠ13
Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Δικτύων
7,5
Ασύρματων και Κινητών
Επικοινωνιών
Design and Development of
Wireless and Mobile Networks
Εισαγωγή στα Συστήματα και τις
7,5
ΤΔΠ14
Τεχνολογίες του Διαδικτύου των
Πραγμάτων
Introduction to IoT Systems and
Technologies
ΤΔΠ15
Ασφάλεια Δικτυοκεντρικών
7,5
Συστημάτων
Networked Systems Security
Σύνολο Α’ εξαμήνου
30
(4 από 5 μαθήματα = 4x7,5)
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
A/A
ΤΔΠ21

ΤΔΠ22

ΠΙΣΤ.
ΜΟΝ.
Μηχανική Μάθηση στις Ασύρματες
7,5
Επικοινωνίες
Machine Learning in Wireless
Communications
Τεχνολογίες ενσωματωμένων συ7,5
στημάτων για το διαδίκτυο των
πραγμάτων
Embedded Systems Technologies
for IoT
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
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Υπολογιστική Νέφους/Ομίχλης και
Τεχνολογίες Επικοινωνιών για το
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Cloud/Fog computing and
Communication Technologies for
IoT
ΤΔΠ24
Διαχείριση και ανάλυση
δεδομένων στο Διαδίκτυο των
Πραγμάτων
Data Management and Analysis in
the Internet of Things
Συστήματα Αισθητήρων και ΕνερΤΔΠ25
γοποιητών - Βιομηχανικό ΙοΤ
Sensors and actuators SystemsIndustrial IoT
Σύνολο Β’ εξαμήνου
(4 από 5 μαθήματα = 4x7,5)
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΔΙΠ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία
Master Thesis Dissertation
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ECTS)

7,5
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Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός ανέρχεται στο
ποσό των 66.500,00 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως ακολούθως:
ΕΣΟΔΑ

7,5

7,5

30

30

1. Προϋπολογισμός του ΑΕΙ και των
2.000,00 €
Συνεργαζόμενων Φορέων
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
0,00 €
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα,
0,00 €
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
0,00 €
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
0,00 €
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
1.500,00 €
Έρευνας (ΕΛΚΕ)
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
0,00 €
63.000,00 €
8. Τέλη Φοίτησης
(Αιτιολογημένες Περιπτώσεις)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 66.500,00 €
ΔΑΠΑΝΕΣ

90

Τα μαθήματα θα διεξάγονται στην Ελληνική Γλώσσα
ή/και στην Αγγλική Γλώσσα. Η γλώσσα εκπόνησης της
διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι η Ελληνική ή η
Αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτερο όριο
σε τριάντα (30) φοιτητές κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με
το άρθρο 36 του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ψηφιακών Συστημάτων.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2025 - 2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και της υπό
στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 (Β΄ 4334) υπουργικής
απόφασης το 70% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας αφορά στα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ και το
30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος.

ΠΟΣΟ

ΠΟΣΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
1.500,00 €
λογισμικού
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 6.000,00 €
μεταπτυχιακούς φοιτητές
3. Δαπάνες αναλωσίμων
1.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 4.000,00 €
του Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 1.000,00 €
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
20.950,00 €
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
1.500,00 €
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
3.000,00 €
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
6.000,00 €
υποστήριξης
10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
1.600,00 €
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
30%
11. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου
19.950,00 €
Θεσσαλίας
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 66.500,00 €
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 7 Ιουνίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Αριθμ. 9981/21/ΓΠ
(3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8‐12‐2017 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/02-08-2018 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης
φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των
ελληνικών ΑΕΙ» (Β΄ 3387).
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
5. Τον ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα ΤΕΙ
Θεσσαλίας κα Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 113).
6. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος»
(Α΄ 189).
7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 6η/
17-02-2021 συνεδρίασή της.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 252η/28-05-2021
συνεδρίασή της.
10. Το γεγονός ότι, προκαλείται δαπάνη 2000 € στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλής ποιότητας θεωρητικής γνώσης και κλινικής εμπειρίας στην
Γενική Παιδιατρική και Παιδιατρικές εξειδικεύσεις καθώς
και θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης στην έρευνα
σε αποφοίτους Ιατρικών, και άλλων Σχολών Υγείας με
σκοπό την επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία στον
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση των
αποφοίτων των ανωτέρω Σχολών και την προώθηση της
συνεργασίας καθηγητών κλινικών και βασικών τομέων,
μέσω της συνεπίβλεψης των φοιτητών του εν λόγω προγράμματος. Οι απόφοιτοι του προγράμματος αναμένεται
να συμβάλλουν στην βελτίωση των υπηρεσιών παροχής
υγείας και στην ανάπτυξη της οικονομίας στη χώρα.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ) με τίτλο «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση
Παιδιατρικών Νοσημάτων».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχοι
ισότιμων τίτλων της αλλοδαπής με αναγνώριση από το
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π/ΔΙΚΑΤΣΑ, προερχόμενοι από τα Τμήματα Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής, Επισκεπτών Υγείας,
Φυσικοθεραπείας, Κοινωνικής εργασίας και λοιπών επιστημών υγείας και άλλων τμημάτων ή σχολών με συναφή
αντικείμενα.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Το Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Πρόληψη και Αντιμετώπιση Παιδιατρικών Νοσημάτων» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4)
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα, πρακτική άσκηση και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση
του προγράμματος είναι 2 έτη (4 εξάμηνα). Το σύνολο
των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την
απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
φοίτησης (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν είκοσι (120) ECTS.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και την επιτυχή εξέταση όλων
των μεταπτυχιακών μαθημάτων, την πραγματοποίηση
πρακτικής άσκησης και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ως εξής: α) παρακολούθηση και η επιτυχή εξέταση όλων των μεταπτυχιακών μαθημάτων τα οποία
πιστώνονται συνολικά με εβδομήντα πέντε (75) ECTS
β) συμμετοχή σε πρακτική άσκηση στην Παιδιατρική
Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας είτε σε δομή
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που ασχολείται με τον
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ΥΠ03
ΥΠ04
ΥΠ05

ΥΠ06

ΥΠ07
ΥΠ08
ΠΑ01

Γενική Παιδιατρική
Παιδιατρική στην Πρωτοβάθμια
Φροντίδα Υγείας
Επείγουσες καταστάσεις στην
Παιδιατρική - Πρώτες βοήθειες
Αναπτυξιακή και συμπεριφορική
Παιδιατρική
Φαρμακολογία - Φάρμακα
1ης γραμμής στην Παιδιατρική
Ορθολογική χρήση αντιβιοτικών
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη
Σύγχρονες εργαστηριακές τεχνικές
τεκμηρίωσης παθογόνων
μικροοργανισμών.
Απεικονιστικός έλεγχος στα παιδιά
Παιδιατρική Νοσηλευτική
Φροντίδα
Νεογνολογία
Πρακτική άσκηση
Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

4
3

ΥΠ12
ΥΠ13
ΥΠ14
ΥΠ15
ΥΠ16
ΠΑ02

Μικροβιακές Λοιμώξεις
Ιογενείς λοιμώξεις
Εμβολιασμοί στον παιδιατρικό
πληθυσμό και σε ειδικές ομάδες
Ειδικές λοιμώξεις στην κοινότητα
Πνευμονολογία
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα
νοσήματα - Εφηβική Γυναικολογία
Συγγενείς και περιγεννητικές
λοιμώξεις
Αλλεργιολογία Δερματολογικά
νοσήματα
Πρακτική άσκηση
Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

ΥΠ22

3
3

ΠΑ03

Ρευματολογία - ανοσολογία
Νευρολογικά νοσήματα
Συγγενείς καρδιοπάθειες
Παιδοορθοπαιδικά προβλήματα
Γαστρεντερολογικά νοσήματα
Οφθαλμολογικά προβλήματα
παιδιών
Παιδο-ωτορινολαρυγγολογικά
νοσήματα
Ενδοκρινολογικά προβλήματα Μεταβολικό σύνδρομο - Διαβήτης
Παιδοχειρουργικά
Νοσήματα του ουροποιητικού
Βιοστατιστική Μεθοδολογία
Έρευνας
Πρακτική άσκηση
Σύνολο πιστωτικών μονάδων (ECTS)

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)
3
3
3
3
3

3
2
3
2
5
30

4ο εξάμηνο σπουδών
3

3
3
5
30

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Κωδ. Μαθ.
ΥΠ09
ΥΠ10
ΥΠ11

ΥΠ20
ΥΠ21

ΥΠ23
ΥΠ24
ΥΠ25

3

2ο εξάμηνο σπουδών
Τίτλος Μαθήματος

ΥΠ17
ΥΠ18
ΥΠ19

Τίτλος Μαθήματος

4
3
3
3
3
3
3
3
5
30

ΕΔΕ01

Τίτλος Μαθήματος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

ΥΠ01
ΥΠ02

Τίτλος Μαθήματος

Πιστωτικές
Μονάδες
(ECTS)

Κωδ. Μαθ.

1ο εξάμηνο σπουδών
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3ο εξάμηνο σπουδών
Κωδ. Μαθ.

τομέα της Παιδιατρικής, η οποία πιστώνεται δεκαπέντε
(15) ECTS και γ) συγγραφή μεταπτυχιακής εργασίας κατά
το 4ο εξάμηνο σπουδών η οποία πιστώνεται με τριάντα
(30) ECTS. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS)
που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών φοίτησης (Δ.Μ.Σ.) είναι εκατόν
είκοσι (120) ECTS.
Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Κωδ. Μαθ.
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30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.
Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η
Ελληνική ή η Αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται ως ανώτατο όριο τα τριάντα (30) άτομα ετησίως.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιατρικής ή άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής
και της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και οι χώροι της
Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Η πρακτική άσκηση των μεταπτυχιακών φοιτητών θα
γίνει στις δύο Πτέρυγες της Παιδιατρικής Κλινικής (Α’ και
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Β’ Πτέρυγα), στην Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας Παίδων της Παιδιατρικής Κλινικής, στην Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών, στην Μαιευτική Κλινική όπου
νοσηλεύονται τα φυσιολογικά νεογνά παρά την κλίνη
των μητέρων τους, στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (Τακτικό Ιατρείο, Ιατρείο Εμβολιασμών, Παιδονευρολογικό,
Παιδοπνευμονολογικό, Παιδοαλλεργιολογικό, Παιδοουρολογικό, Παιδογαστρεντερολογικό ιατρείο και ιατρείο
μακροχρόνιας παρακολούθησης νεογνών υψηλού κινδύνου) ή σε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που
ασχολείται με τον τομέα της Παιδιατρικής.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2025 - 2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το ετήσιο
κόστος του ΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες
ανέρχεται στο ποσό των 75.700 χιλιάδων ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
7.000 €
λογισμικού
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
6.400 €
μεταπτυχιακούς φοιτητές
3. Δαπάνες αναλωσίμων
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 5.000 €
Π.Μ.Σ.
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 2.000 €
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού
5.000 €
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν
στην οργάνωση του ΠΜΣ
2.000 €
7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην
οργάνωση του ΠΜΣ
8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού
3.000 €
της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017
9 Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής
15.000 €
υποστήριξης
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10. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος
(Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή
Χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό,
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)

7.590 €

30%
22.710 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 75.700 €
Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται
από τον Προϋπολογισμό ΑΕΙ και των Συνεργαζόμενων
Φορέων, από πόρους ερευνητικών προγραμμάτων, από
δίδακτρα προηγούμενων ετών, από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, από τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών, και αν προκύψουν από δωρεές,
παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες Φορέων Δημοσίου
Τομέα και από πόρους Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και από κάθε
άλλη νόμιμη αιτία.
ΕΣΟΔΑ

ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ και Συνεργαζόμενων 2000 €
Φορέων
2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ
3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα,
3000 €
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα
4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
2000 €
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας 1500 €
(ΕΛΚΕ)
7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης Προβλεπόμενος αριθμός 67.200 €
φοιτητών 30 (21 με δίδακτρα + 9 απαλλαγές)
21 Χ 3.200=67.200
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ 75.700 €
Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 7 Ιουνίου 2021
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02026822406210008*

