
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Επιδημι-
ολογία - Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές 
επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια 
υγεία» (στα αγγλικά «Epidemiology - Research 
Methodology in biomedical sciences, clinical 
practice and public health»).

2 Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Ιατρική 
Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση» 
«MSC in Medical Genetics: Clinical and Laboratory 
Direction».

3 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νο-
μικές Σπουδές» του Τμήματος Νομικής της Νο-
μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. απόφ. 792/29-6-2018 (1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Κα-

ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο 

«Επιδημιολογία - Μεθοδολογία έρευνας στις βι-

οϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη 

δημόσια υγεία» (στα αγγλικά «Epidemiology - 

Research Methodology in biomedical sciences, 

clinical practice and public health») .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας 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 υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (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 άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

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,

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 παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

10. 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,

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3 Απριλίου 2018),

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 
2018),

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),

14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με τίτλο 
«Επιδημιολογία - Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρι-
κές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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(στα αγγλικά «Epidemiology – Research Methodology in 
biomedical sciences, clinical practice and public health»), 
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 ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) με τίτλο «Επιδημιολογία - Μεθοδολογία έρευνας 
στις βιοϊατρικές επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δη-
μόσια υγεία» (στα αγγλικά «Epidemiology – Research 
Methodology in biomedical sciences, clinical practice 
and public health»), σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην 
«Επιδημιολογία - Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές 
επιστήμες, την κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» έχει 
ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυ-
χιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της επιδη-
μιολογίας και μεθοδολογίας έρευνας στις βιοϊατρικές 
επιστήμες, την κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η δημιουργία στελεχών ικανών 
να ταυτοποιήσουν και να ποσοτικοποιήσουν προβλήμα-
τα υγείας του πληθυσμού, να αναγνωρίσουν τους παρά-
γοντες που συνδέονται με αυτά, να αξιολογήσουν την 
αποτελεσματικότητα μέτρων πρόληψης και θεραπείας 
των νοσημάτων και να συμβάλουν έτσι ουσιαστικά στην 
προαγωγή της υγείας του πληθυσμού.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στην «Επιδημιολογία-Μεθοδολογία Έρευνας» 
(MSc in Epidemiology – Research Methodology).

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 επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, πρακτική εξάσκηση σε θέματα επιδημιολο-
γικής έρευνας και συγγραφής επιστημονικών εργασιών 
και ερευνητικών πρωτοκόλλων, καθώς και σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα 
διεξάγονται κατά κύριο λόγο στην ελληνική και κατά 
περίπτωση στην 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. «Επιδημιολογία - 
Μεθοδολογία έρευνας στις βιοϊατρικές επιστήμες, την 

κλινική πράξη και τη δημόσια υγεία» θα καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από ερευνητικά προγράμματα ή από πόρους 

από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων δι-
εθνών οργανισμών,

- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,

- έσοδα από ανταποδοτική παροχή εκπαίδευσης στις 
βασικές αρχές επιδημιολογίας-μεθοδολογίας έρευνας σε 
άλλα ΠΜΣ του οικείου ή άλλων ιδρυμάτων.

- έσοδα από παρακολούθηση μεμονωμένων μαθημά-
των από φοιτητές μερικής παρακολούθησης

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή,
- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 

οποία ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο (σύνολο 
3.000 ευρώ).

Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-
γκαία λόγω της αβεβαιότητας έγκαιρης εξασφάλισης 
επιχορηγήσεων και δωρεών, και της αδυναμίας άντλησης 
επαρκών πόρων από τον ΕΛΚΕ, τον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή τον 
προϋπολογισμό του ΑΕΙ, προκειμένου να εξασφαλιστεί 
η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 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   

 Ι 

 Αριθμ. απόφ. 806/29-6-2018 (2)
Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτ-

λο «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή 

Κατεύθυνση» «MSC in Medical Genetics: Clinical 

and Laboratory Direction» 

 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, 45 και 85,

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (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 άρθρου 19 και την παρ. 
3α του άρθρου 42 του ν.4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»,

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,

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. την υπ΄ αριθμ. 217/27.5.2016 (ΦΕΚ 1721/Β΄/ 15.6.2016) 
πράξη Πρύτανη Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ με τίτλο «Ιατρική 
Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση»,

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 3.4.2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5η, 12 Απριλίου 
2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 30 Απριλίου 2018),

14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή 
Κατεύθυνση» «MSC in Medical Genetics: Clinical and 
Laboratory Direction», από το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019 ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ιατρική Γενετική: 

Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση» «MSC in Medical 
Genetics: Clinical and Laboratory Direction», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το ΠΜΣ «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή 
Κατεύθυνση», έχει ως αντικείμενο την εκπαίδευση, μετα-
πτυχιακών φοιτητών για την απόκτηση εμπειρίας και τε-
χνογνωσίας σε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και εξελισσόμενο 
πεδίο της σύγχρονης επιστήμης που αφορά την Ιατρική 
Γενετική η οποία είναι πλέον απαραίτητη για την κλινική 
και εργαστηριακή διάγνωση των γενετικών νοσημάτων.

Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. είναι:
• Η παροχή της πλέον πρόσφατης γνώσης που αφορά: 

τη γενετική συχνών και σπάνιων νοσημάτων, την κλινική 
γενετική, την αναπτυξιακή γενετική, τη γενετική των πο-
λυπαραγοντικών νοσημάτων, την γενετική έρευνα στις 
υπηρεσίες υγείας καθώς και τη γενετική συμβουλευτική.

• Η σφαιρική κατάρτιση των υποψηφίων με την από-
κτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα σχετικά με την 
Ιατρική Γενετική και την εφαρμογή της γονιδιωματικής 
τεχνολογίας ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν, να 
κατευθύνουν, να εκτιμήσουν, να ερμηνεύσουν τη σύγ-
χρονη γενετική διαγνωστική στην κλινική πράξη.

Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. αποκτούν ένα ισχυρό επι-
στημονικό υπόβαθρο, υπό την εποπτεία διακεκριμένων 
επιστημόνων με μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο της Ια-
τρικής Γενετικής και την υψηλής ποιότητας διδασκαλίας 
με έμφαση στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στην 
κλινική και εργαστηριακή πρακτική. Έχουν την τεχνο-
γνωσία να προσφέρουν υπηρεσίες σύγχρονης κλινικής 
και εργαστηριακής γενετικής τόσο στον δημόσιο όσο και 
τον ιδιωτικό τομέα αλλά είναι σε θέση και να υποστηρί-
ξουν δημιουργικά, εάν το θελήσουν, και τον ακαδημαϊκό 
τομέα ως υποψήφιοι διδάκτορες στην Ελλάδα ή και το 
Εξωτερικό.

Η ανάγκη επανίδρυσης του εν λόγω ΠΜΣ είναι επι-
βεβλημένη λαμβανομένου υπόψη ότι το συγκεκριμένο 
γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Γενετικής δεν περι-
λαμβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής 
Σχολής, ΕΚΠΑ αλλά περιορίζεται μόνο σε ένα μάθημα 
επιλογής του εαρινού εξαμήνου του 6ου έτους, με τίτλο: 
«Κλινική Γενετική», κωδικός μαθήματος 500680.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Ιατρική Γενετική: Κλινική και Εργαστηριακή 
Κατεύθυνση».

Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ 

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά 90 (ενε-
νήντα) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των 
σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε 
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παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση, παρακολούθη-
ση τυχόν σεμιναρίων και ημερίδων του Εργαστηρίου 
Ιατρικής Γενετικής του ΕΚΠΑ, καθώς και σε εκπόνηση 
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα 
διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

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

Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Ιατρική Γενετι-
κή: Κλινική και Εργαστηριακή Κατεύθυνση» «Medical 
Genetics: Clinical and Laboratory Direction», θα καλύ-
πτεται από:

Τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών τα 
οποία ανέρχονται 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.

Συμπληρωματικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τα 
κάτωθι:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους από 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.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται ανα-

γκαία διότι από τα έσοδα αυτά καλύπτονται η γραμματει-
ακή υποστήριξη και τεχνική υποστήριξη, τα εργαστηρια-
κά αναλώσιμα και αντιδραστήρια, αγορά εκπαιδευτικού 
υλικού και δαπάνες εξοπλισμού και λογισμικού, υποτρο-
φίες.

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΠΜΣ

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027-2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 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   

 Αριθμ. 29537 (3)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νο-

μικές Σπουδές» του Τμήματος Νομικής της Νο-

μικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-

ου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018) 

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/ 
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών- Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά 
με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση –Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν.4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιό- 
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα 
διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής 
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 102/27-2-2018).

6. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Τη με αριθμό 102623/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/17 (Α΄114)».

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

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
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του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του Αριστο-
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018- 
2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές», σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο – Σκοπός

Τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ είναι: α) Το Δίκαιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαι- ο, 
γ) το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, δ) το Διεθνές Οικονομι-
κό δίκαιο, ε) το Συγκριτικό Δίκαιο, στ) η Διπλωματική 
Ιστορία.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανά-
πτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτι-
κών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυ-
ξιακών αναγκών της χώρας στους τομείς των Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Νομικών Σπουδών, καθώς και η κατάρτιση 
επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με έμφαση στη σύνδεση 
θεωρίας και πράξης και στις νεότερες εξελίξεις στους 
τομείς αυτούς σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπου-
δές», και παρέχεται η δυνατότητα λήψης μιας εκ των ακο-

λούθων ειδικεύσεων: α) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένω- σης 
(ΔΕΕ), β) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και Δίκαιο των Διεθνών 
Συναλλαγών (ΙΔΔ) και γ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικής πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή 
Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής. Στο ΠΜΣ μπορεί να γίνονται δεκτοί και πτυ-
χιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων 
της αλλοδαπής, μετά από αίτηση των υποψηφίων προς 
τη Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ η οποία υπο-
βάλλεται το αργότερο την 31η Μαΐου κάθε έτους. Η ΣΕ 
αποφασίζει αιτιολογημένα το αργότερο την 30η Ιουνίου 
κάθε έτους, εκτιμώντας τη δυνατότητα του υποψηφίου 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

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

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυ- 
χιακών Σπουδών ΔΜΣ είναι ενενήντα (90). Η γλώσσα 
διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της 
μεταπτυ- χιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο 
διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο:

Μαθήματα ECTS

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συνταγματικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΔΕΕ - Υποχρεωτικό) 7,5

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και Χώρος Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΔΕΕ) 7,5

Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτι-
κοί νομικοί πολιτισμοί (ΔΕΕ, ΔΔΔ, ΙΔΔ) 7,5

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Χρηματοδοτήσεις (ΙΔΔ, ΔΔΔ) 7,5

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Επίλυση διεθνών διαφορών (ΙΔΔ - Υποχρεωτικό) 7,5

Διπλωματική Ιστορία: Διεθνείς κρίσεις του Ψυχρού Πολέμου (ΔΔΔ) 7,5

Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ). 7,5

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Θεμελιώδεις έννοιες και εφαρμογές (ΔΔΔ – Υποχρεωτικό) 7,5
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Β΄ Εξάμηνο:

Μαθήματα ECTS

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
(ΔΕΕ) 7,5

Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης. (ΔΕΕ, ΙΔΔ, 
ΔΔΔ) 7,5

Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Ξένες Επενδύσεις (ΙΔΔ, ΔΔΔ) 7,5

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Καθορισμός εφαρμοστέου δικαίου (ΙΔΔ) 7,5

Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης: Από το Σχέδιο Marshall 
στη Συνθήκη του Μάαστριχτ (ΔΕΕ, ΔΔΔ) 7,5

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΔΕΕ, ΔΔΔ). 7,5

Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών (ΙΔΔ) 7,5

Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Δίκαιο χρήσης βίας και συλλογική ασφάλεια (ΔΔΔ) 7,5

- Κάθε εξάμηνο κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια παρακολουθεί τέσσερα (4) μαθήματα.
- Για τη λήψη ειδίκευσης στο «Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν 

επιτυχώς, στο χειμερινό εξάμηνο (Α΄ εξάμηνο), το μάθημα: «Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Συνταγματικές αρχές του 
Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και τουλάχιστον τρία εκ των μαθημάτων: α) Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ελεύθερη 
κυκλοφορία προσώπων και Χώρος Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, β) Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί, γ) Η εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δ) Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Δίκαιο της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, ε) Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης, στ) Διπλωματική Ιστορία: Η 
πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης: Από το Σχέδιο Marshall στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και ζ) Δημόσιο Διεθνές 
Δίκαιο: Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

- Για τη λήψη ειδίκευσης στο «Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο των Διεθνών Συναλλαγών», οι φοιτητές 
υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς, στο χειμερινό εξάμηνο (Α΄ εξάμηνο), το μάθημα «Ιδιωτικό Διεθνές 
Δίκαιο: Επίλυση διεθνών διαφορών» και τουλάχιστον τρία εκ των μαθημάτων: α) Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί νομικοί πολιτισμοί β) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Χρηματοδο-
τήσεις, γ) Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης, δ) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: 
Ξένες Επενδύσεις, ε) Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο: Καθορισμός εφαρμοστέου δικαίου και στ) Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών.

- Για τη λήψη ειδίκευσης στο «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο», οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν επιτυχώς, 
στο χειμερινό εξάμηνο, το μάθημα «Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Θεμελιώδεις έννοιες και εφαρμογές» και τουλάχιστον 
τρία εκ των μαθημάτων: α) Συγκριτικό Δίκαιο: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις του συγκριτικού δικαίου και συγκριτικοί 
νομικοί πολιτισμοί, β) Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο: Χρηματοδοτήσεις, γ) Διπλωματική Ιστορία: Διεθνείς κρίσεις του 
Ψυχρού Πολέμου, δ) Συγκριτικό Δίκαιο: Διεθνές, Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο μη Διάκρισης, ε) Διεθνές Οικο-
νομικό Δίκαιο: Ξένες Επενδύσεις, στ) Διπλωματική Ιστορία: Η πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης: Από το Σχέδιο 
Marshall στη Συνθήκη του Μάαστριχτ, ζ) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Το νομικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, η) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο: Δίκαιο χρήσης βίας και συλλογική ασφάλεια.

Γ΄ Εξάμηνο:

Μάθημα ECTS

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπι- 
στημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή 
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες από την ημεδαπή 
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45785Τεύχος Β’ 3647/27.08.2018

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν.4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Πηγές Χρηματοδότησης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Τέλη Φοίτησης 6.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 81.900,00

Συνολικό ποσό 
χρηματοδότησης 6.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 81.900,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και 
δαπάνες λογισμικού 570,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 7.450,00

Δαπάνες χορήγησης 
υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

300,00 900,00 900,00 900,00 900,00 3.900,00

Δαπάνες αναλωσίμων 250,00 860,00 860,00 860,00 860,00 3.690,00

Δαπάνες μετακινήσεων 
διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 200,00 810,00 810,00 810,00 810,00 3.440,00

Αμοιβές διοικητικής και 
τεxνικής υποστήριξης 2.650,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 34.410,00

Λοιπές δαπάνες, όπως 
ιδίως έξοδα δημοσιότητας- 
προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, 
δαπάνες εργασιών πεδίου.

440,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00

Λειτουργικά Έξοδα 
Ιδρύματος ( = 30% Τελών 
Φοίτησης)

1.890,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 24.570,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 6.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 81.900,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 900,00 € και για 
ένα κύκλο σπουδών [τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  

 Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018.

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  
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*02036472708180008*

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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