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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
10 Ιουλίου 2018

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Μετεωρολογία, Κλιματολογία
και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

3

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Ερευνητική Μεθοδολογία
στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αρ. Φύλλου 2742

6. Την υπ' αριθ. 1859/13-6-2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης, διαπιστώνουμε:
Ότι το γνωστικό αντικείμενο της Ειρήνης Κόσσυβα του
Γεωργίου, μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
και Αθλητισμού του Ιδρύματος καθορίζεται σε «Αθλητική
Παιδαγωγική».
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 16713

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 1222
(1)
Διαπίστωση καθορισμού του γνωστικού αντικειμένου μέλους Ε.ΔΙ.Π. του Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 15 παρ. 15 (θ) του ν. 4485/
2017 και 29 του ν. 4009/2011.
2. Τη διάταξη του άρθ. 27 παρ. 7 του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
3. Την υπ' αριθ. 6327/15-5-14 πρυτανική πράξη ένταξης της Ειρήνης Κόσσυβα σε θέση Ε.ΔΙ.Π. (ΦΕΚ 1345/
28-5-2014/τ.Β'), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ.
167/24-3-2017 όμοια (ΦΕΚ 1153/3-4-2017/τ.Β').
4. Την από 21/5/2018 απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.
5. Το υπ' αριθ. 2017/23-5-2018 έγγραφο του Κοσμήτορα της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

(2)

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο: «Μετεωρολογία, Κλιματολογία
και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον» του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 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') «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-
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πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις
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 μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018
«Εφαρμογή 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 ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την 80575/Β7/22-5-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1439/τ.Β΄/4-6-2014).
6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
505/23-2-2018).
7. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/2-4-2018 της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών
του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον», σύμφωνα με
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και
την ανάπτυξη της έρευνας καθώς και την ικανοποίηση
των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην
κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να
συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές
της επιστήμης της Μετεωρολογίας, της Κλιματολογίας
και του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος, που αποτελούν
ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των
γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών
του Τμήματος Γεωλογίας καθώς και στην παραγωγή και
μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Μετεωρολογίας, της Κλιματολογίας και
του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: « Μετεωρολογία, Κλιματολογία και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί
για την παρακολούθηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι:
• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της
ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών Επιστημών (Γεωλογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Βιολογίας, Χημείας και
Πληροφορικής), Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών (Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος, Γεωγραφίας και Μηχανικών) και άλλων
Τμημάτων συναφούς αντικειμένου Πανεπιστημίων της
ημεδαπής και
• Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών συναφούς
αντικειμένου ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων
της αλλοδαπής.
• Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του
ΑΠΘ εφόσον ο τίτλος σπουδών που κατέχουν και το έργο
που επιτελούν είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 34
του ν. 4485/2017.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ' ελάχιστο στα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος
εκπόνησης και κρίσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Γεωλογίας και
η απόκτηση του Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε 120 πιστωτικές
μονάδες (ECTS). Ειδικότερα, ο φόρτος εργασίας με τον
οποίο επιβαρύνεται ο μεταπτυχιακός/κη φοιτητής/τρια
εξαρτάται από το μάθημα και φαίνεται αναλυτικά από
τα ECTS στο παρακάτω πίνακα. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αποτιμάται σε τριάντα (30) πιστωτικές
μονάδες. Με τα δεδομένα αυτά, το Π.Μ.Σ. απεικονίζεται,
σε επίπεδο πιστωτικών μονάδων, ως εξής: Α' εξάμηνο: 30
πιστωτικές μονάδες, Β' εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες,
Γ' εξάμηνο: 30 πιστωτικές μονάδες και Μεταπτυχιακή
Διπλωματική εργασία = 30 πιστωτικές μονάδες.
Πρόγραμμα μαθημάτων του
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Κωδικός

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
GMCM101Y Πρακτική Μετεωρολογία

ECTS
5
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GMCM102Y Προγραμματισμός Η/Υ
Θερμοδυναμική και Στατική
GMCM103Y
της Ατμόσφαιρας
GMCM104Y Κλίμα Μεσογείου - Ελλάδας
GMCM105Y Ηλιακή και Γήινη Ακτινοβολία
Σύνολο
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

7
6
5
7
30

GMCM 201Y Δυναμική Μετεωρολογία

5

GMCM 202Y Συνοπτική Μετεωρολογία
Δορυφορική Μετεωρολογία
GMCM 203Y
και Κλιματολογία
GMCM 204Y Ατμοσφαιρική Ρύπανση
GMCM 205Y Αγρομετεωρολογία
GMCM 206Y Μέθοδοι Κλιματικής Ανάλυσης
Σύνολο
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Φυσική Νεφών
GMCM 301Y
και Τροποποίηση του Καιρού
Δυναμική και Φυσική
GMCM 302Y
Κλιματολογία
GMCM 303Y Κλιματικές Μεταβολές
GMCM 304Y Ατμοσφαιρικό Οριακό Στρώμα
GMCM 305Y Αριθμητική Πρόγνωση καιρού
GMCM 306Y Κλιματικά Μοντέλα
Σύνολο
Δ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
GMCM401Y
Εργασία
Σύνολο

5
5
5
5
5
30
7
6
4
5
4
4
30
30
30

Η διδασκαλία των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνεται
στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, ύστερα από
πρόταση της ΣΕ και έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο
όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη
Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Γεωλογίας καθώς και άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή
άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες
(καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017
(Α΄ 114).
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του ΠΜΣ χρησιμοποιείται το σύνολο της υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής του Τομέα
Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία είναι επαρκής
για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.
Ο Τομέας στεγάζεται στο κτίριο του Μετεωροσκοπείου
το οποίο διαθέτει χώρους διδασκαλίας καθώς και τον
απαραίτητο εργαστηριακό και υπολογιστικό εξοπλισμό
για την εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών. Συγκεκριμένα, ο Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διαθέτει έναν κεντρικό Μετεωρολογικό και Κλιματολογικό
Σταθμό, που λειτουργεί εύρυθμα και ανελλιπώς από την
1η Ιανουαρίου του 1930, καθώς και πέντε (5) περιφερειακούς Μετεωρολογικούς Σταθμούς. Επίσης, διαθέτει εξειδικευμένες συσκευές ροής-επεξεργασίας μετεωρολογικών και κλιματολογικών πληροφοριών (χάρτες καιρού,
δεδομένα κομβικών σημείων, κ.λπ.) και δορυφορικών
δεδομένων, ένα σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών
Cluster με αποκλειστικό αντικειμενικό σκοπό την πρόγνωση του καιρού σε επιχειρησιακό επίπεδο, ένα σημαντικό αριθμό προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών
καθώς και μια πλούσια και ενημερωμένη βιβλιοθήκη.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 με
την επιφύλαξη των διατάξεων ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά
στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
17.000 € και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορία Δαπάνης
Δαπάνη εξοπλισμού
και δαπάνες λογισμικού
Δαπάνες Αναλωσίμων
Δαπάνες μετακινήσεων
διδασκόντων του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διοικητικής
και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες
Σύνολο

Ποσό (€)
6.000,00
3.500,00
2.500,00
2.000,00
3.000,00
17.000,00

Το παραπάνω κόστος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Δεν προβλέπονται
τέλη φοίτησης για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτη-τές/
τριες του ΠΜΣ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017 2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με
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τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [υπουργική
απόφαση με αριθμό 80575/Β7/22-5-2014 (ΦΕΚ 1439/
τ.Β΄/4-6-2014)].
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, 21 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
Ι

Αριθμ. 27542
(3)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας» του
Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 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΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός
ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 85 παρ. 2α.
2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις
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 μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018
«Εφαρμογή 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 ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
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5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Την Β7/378/21-8-1998 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
942/τΒ΄/2-9-1998) όπως αυτή έχει αντικατασταθεί με την
υπουργική απόφαση με αριθμό 206584/Ζ1/18-12-2014
(ΦΕΚ 3492/τΒ΄/29-12-2014) και όπως τροποποιήθηκε
με την πρυτανική απόφαση με αριθμό 15089/22-3-2017
(ΦΕΚ 1154/τ.Β΄/3-4-2017) με αλλαγή του τίτλου από «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία» σε «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας».
7. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό
25/19-12-2017).
8. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών, αποφασίζουμε:
Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
με τίτλο: «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις
Επιστήμες Υγείας», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το
επανιδρυμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: ««Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και
στις Επιστήμες Υγείας», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄
114), όπως αυτός ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αποτελεί η εξειδίκευση στις μεθόδους και εφαρμογές της Ερευνητικής Μεθοδολογίας.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να καλύψει την ανάγκη ύπαρξης υψηλού επιπέδου Μεταπτυχιακών Σπουδών στο
Τμήμα Ιατρικής, οι οποίες αποτελούν την απαραίτητη
προϋπόθεση για την εκπόνηση διεθνώς ανταγωνιστικών
διπλωμάτων εξειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών.
Επιμέρους στόχοι είναι:
• η εκπαίδευση στην Ιατρική ερευνητική Μεθοδολογία
και η κατεύθυνση της έρευνας σε εφαρμογές που αφομοιώνουν και προάγουν τη σύγχρονη ιατρική τεχνολογία
αιχμής,
• η εκπαίδευση σε νέες μεθόδους μέσα από τη χρήση
βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων,
• η εξειδίκευση στο σχεδιασμό, εκπόνηση και αξιολόγηση ερευνητικών σχεδίων,
• η διασύνδεση της ιατρικής έρευνας με την κοινωνική
πράξη και τις Υπηρεσίες Υγείας.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική
και στις Επιστήμες Υγείας» στις εξής ειδικεύσεις:
1. Βασικής Ιατρικής Έρευνας και
2. Κλινικής Ιατρικής Έρευνας.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί:
1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Σχολών ή Τμημάτων Ιατρικής και άλλων συναφών Σχολών
ή Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων, ΤΕΙ) της ημεδαπής ή
αλλοδαπής.
2. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου
κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
ΤίτλωνΑκαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.),
σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α΄ 80).
3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου
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της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως
υπεράριθμοι και μόνο ένας κατά έτος ανά Π.Μ.Σ., που
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν,
το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο
που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι 120 ECTS.
Τα μαθήματα του κάθε εξαμήνου είναι υποχρεωτικά και
επιλεγόμενα. Ο αριθμός και το αντικείμενο των προσφερομένων επιλεγομένων μαθημάτων δύναται να αλλάζει
καθ’ έτος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ και απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο
Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια παρακολουθεί έξι (6) υποχρεωτικά μαθήματα
α/α
1
2
3
4
5
6

Μάθημα
Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
Μέθοδοι βασικών επιστήμων στην Ιατρική έρευνα Ι
ΙΜΑ008
Υ
5
Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία Ι
ΙΜΑ009
Υ
5
Ανθρώπινοι παράγοντες στην ιατρική έρευνα και κλινική πράξη ΙΜΑ015
Υ
5
Ιατρική βασισμένη στην τεκμηρίωση
ΙΜΒ022
Υ
5
Βιοιατρική Πληροφορική
ΙΜΑ016
Υ
5
Μεθοδολογία της απαρτιωμένης φυσιολογίας
ΙΜΑ013
Υ
5
Σύνολο ECTS εξαμήνου
30
Β΄ Εξάμηνο

Ο/Η μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια παρακολουθεί τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα της ειδίκευσης του/
της και ένα (1) επιλογής.
Ειδίκευση Βασικής Ιατρικής Έρευνας
α/α Μάθημα
1
2
3
4
5
6

Μέθοδοι βασικών επιστημών στην Ιατρική Έρευνα II
Μοριακή βάση νοσημάτων
Νευροεπιστήμες - Νευροφυσιολογία
Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης
Προκλινικές μελέτες στην ανάπτυξη των φαρμάκων
Συστηματική ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση
Σύνολο ECTS εξαμήνου

Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΣ ECTS
ΙΜΒ025
ΙΜΒ037
ΙΜΒ028
ΙΜΑ010
ΙΜΒ033
ΙΜΑ036

Υ
Υ
Υ
Υ
Ε
Ε

6
6
6
6
6
6
30

Ειδίκευση Κλινικής Ιατρικής Έρευνας
α/α
1
2
3
4

Μάθημα
Κλινικές Δοκιμές
Ιατρική Στατιστική Μεθοδολογία ΙΙ
Συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικής μελέτης
Βιοηθική - Ηθική των δημοσιεύσεων

Kωδ. Μαθ. ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
ΙΜΑ008
Υ
6
ΙΜΒ027
Υ
6
ΙΜΑ010
Υ
6
ΙΜΒ032
Υ
6
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Προκλινικές μελέτες στην ανάπτυξη των φαρμάκων
Συστηματική ανασκόπηση και Μετα-ανάλυση
Σύνολο ECTS εξαμήνου
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ΙΜΒ033
ΙΜΑ036

Ε
Ε

6
6
30

Γ΄ Εξάμηνο
Στο Γ΄ εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες επιλέγουν τέσσερα (4) μαθήματα από το σύνολο των μαθημάτων
που προτείνονται. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω. Ο αριθμός και το αντικείμενο των επιλεγομένων μαθημάτων δύναται να αλλάξει σε κάθε έτος, ύστερα από πρόταση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του ΤΙΣΕΥ και
έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.
α/α Μάθημα
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Διαταραχές του ενδιάμεσου μεταβολισμού και η σημασία τους στην
κλινική πράξη
Παθοφυσιολογία των ελευθέρων ριζών, του οξειδωτικού στρες και
της φλεγμονής. Διερεύνηση των παραγόντων κινδύνου με τη χρήση
νεότερων τεχνικών και τεχνολογιών
Μεθοδολογία ερευνητικής προσέγγισης λειτουργικής ικανότητας
αναπνευστικού συστήματος
Μεθοδολογία προσέγγισης στην κολπική μαρμαρυγή
Εφηβική Ιατρική
Χειρουργικές παθήσεις μαστού
Αρτηριακή υπέρταση
Διαταραχές αυτιστικού φάσματος στην παιδική ηλικία
Χειρουργικές λοιμώξεις
Εισαγωγή στην πειραματική έρευνα με τη χρήση πειραματόζωων
Μεθοδολογία της διαγνωστικής και θεραπευτικής προσέγγισης του
ασθενή υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου
Πυρηνική Καρδιολογία
Ιατροδικαστική και εγκληματολογία: τα νεότερα επιστημονικά μας
όπλα στην εξιχνίαση του εγκλήματος
Ο εγκέφαλος και τα μυστήριά του
Ενσωμάτωση μοριακών δεδομένων για τον καρκίνο στην ιστοπαθολογία
Η χρήση των laser στη χειρουργική κεφαλής και τραχήλου
Στατιστική ανάλυση ογκολογικών δεδομένων
Παράδειγμα μεταφραστικής έρευνας: η νεοαγγειογένεση στην αμφιβληστροειδοπάθεια της προωρότητας
Ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία
Χειρουργική ανατομία
Μεθοδολογία ενδοαγγειακών χειρουργικών τεχνικών
Φαρμακοκινητική και φαρμακοδυναμική ανάλυση στην αντιμικροβιακή χημειοθεραπεία
Μεθοδολογία διερεύνησης του ρόλου των μορίων του εξωκυττάριου
χώρου σε παθολογικές καταστάσεις
Η εργαστηριακή διερεύνηση ιογενών λοιμώξεων- Το παράδειγμα του
ιού του δυτικού Νείλου
Μεθοδολογία έλεγχου διαταραχών κατά τη διάρκεια του ύπνου
Λοιμώξεις
Τεκμηριωμένη ιατρική στην πρόληψη και αντιμετώπιση του καρκίνου.
Το παράδειγμα του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου: Επικαιρο-ποίηση
των παρεμβάσεων βάσει γενετικών, επιδημιολογικών και κλινικών
δεδομένων
Εισαγωγή στη μικροχειρουργική
Παιδιατρική γαστρεντερολογία και διατροφή

Kωδ. Μαθ.

ΤΥΠΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ECTS

ΙΜΓ063

Ε

2,5

ΙΜΓ064

Ε

2,5

ΙΜΓ074

Ε

2,5

ΙΜΓ075
ΙΜΓ076
ΙΜΓ077
ΙΜΓ079
ΙΜΓ080
ΙΜΓ082
Ι ΜΓ083

Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε
Ε

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

ΙΜΓ084

Ε

2,5

ΙΜΓ085

Ε

2,5

ΙΜΓ087

Ε

2,5

ΙΜΓ088

Ε

2,5

ΙΜΓ090

Ε

2,5

ΙΜΓ091
ΙΜΓ092

Ε
Ε

2,5
2,5

ΙΜΓ093

Ε

2,5

ΙΜΓ094
ΙΜΓ097
ΙΜΓ098

Ε
Ε
Ε

2,5
2,5
2,5

ΙΜΓ099

Ε

2,5

ΙΜΓ100

Ε

2,5

ΙΜΓ101

Ε

2,5

ΙΜΓ102
ΙΜΓ104

Ε
Ε

2,5
2,5

ΙΜΓ108

Ε

2,5

ΙΜΓ109
ΙΜΓ112

Ε
Ε

2,5
2,5
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Εφαρμογή πειραματικών μοντέλων στη μελέτη νευρολογικών
νοσημάτων
31 Καρδιακή Ανεπάρκεια
Σύνολο ECTS εξαμήνου από τα μαθήματα
Έναρξη Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας ECTS
Σύνολο ECTS εξαμήνου
30
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ΙΜΓ113

Ε

2,5

ΙΜΓ116

Ε

2,5
10
20
30

Δ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική και η αγγλική.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες
25 μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες, στην ειδίκευση της Κλινικής Ιατρικής Έρευνας και 15 μεταπτυχιακοί φοιτητές/
τριες, στην ειδίκευση της Βασικής Ιατρικής Έρευνας.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο
του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12&13-4-2018) και
αναφέρονται στην προκήρυξη.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη
ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής (οικείο Τμήμα) του ΑΠΘ, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ΑΠΘ ή άλλων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου
κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, εποπτικά μέσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές) του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ή ανάλογες
εκπαιδευτικές υποδομές του ΑΠΘ, οι οποίες περιλαμβάνουν χώρους διδασκαλίας, κατάλληλα εξοπλισμένους με
σύγχρονα μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες και εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό
υψηλής τεχνολογίας, καθώς επίσης και η εργαστηριακή
υποδομή Κλινικών και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 2019 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 23.

30 ECTS

Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του
ν. 4485/2017, το κόστος του προγράμματος, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό των
15.000 € ανά έτος και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών
που είναι ίδιες για τα έτη 2018-2023, ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Κόστος σε €
Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
2.000,00
λογισμικού
Δαπάνες αναλωσίμων
2.500,00
Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων
4.000,00
Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής
5.000,00
υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς
1.500,00
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.
Σύνολο
15.000,00
Το παραπάνω κόστος θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250
του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.). Δεν προβλέπονται
τέλη φοίτησης για τους μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες του ΠΜΣ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Οι φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017 2018 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα με
τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [υπουργική
απόφαση με αριθμό 206584/Ζ1/18-12-2014 (ΦΕΚ 3492/
τ.Β΄/29-12-2014) και όπως τροποποιήθηκε με την πρυτανική απόφαση με αριθμό 15089/22-3-2017 (ΦΕΚ 1154/
τ.Β΄/3-4-2017].
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, 21 Ιουνίου 2018
Ο Πρύτανης
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος Β’ 2742/10.07.2018

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02027421007180008*

