
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20195987/4-9-2019 από-
φασης της Συγκλήτου (Β’ 3502) που αφορά στην 
αντικατάσταση της υπ’  αρ. 20184054/27.6.2018 
απόφασης της Συγκλήτου (Β’  2934) για την ορ-
γάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οι-
κονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-
νεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Βιοοικονομία, 
Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

2 Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή 
Υγείας», του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ    

 Αριθμ. 20213045 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 20195987/4-9-2019 από-

φασης της Συγκλήτου (Β’ 3502) που αφορά στην 

αντικατάσταση της υπ’ αρ. 20184054/27.6.2018 

απόφασης της Συγκλήτου (Β’ 2934) για την ορ-

γάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οι-

κονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, 

Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πα-

νεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Βιοοικονομία, 

Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

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

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό 
στοιχεία: α) 163204/Ζ1/29-9-2017 «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν.  4485/2017 (Α’  114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφο-
ρά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 
«Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017  
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α’ 83).

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α’ 195).

6. Τον ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Δι-
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως τα 
άρθρα 14 και 15.

7. Το τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 617 στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
υπό στοιχεία 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτική πρά-
ξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
(ΑΔΑ: 72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θη-
τεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 30-11-2021 
και το τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 722 στο οποίο δημο σιεύθηκε η 
υπό στοιχεία 133541/Ζ1/29-8-2019 υπουργική απόφα-
ση περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη και των 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως τις 
31-08-2022.

8. Την υπ’ αρ. 20205711/09-09-2020 απόφαση Πρύτα-
νη (ΑΔΑ: 65ΘΦ469Β7Τ-ΒΗ9) περί συγκρότησης Συγκλή-
του του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

9. Την υπ’ αρ. 20195987/4-9-2019 απόφασης της Συ-
γκλήτου (Β’ 3502), που αφορά στην αντικατάσταση της 
υπ’ αρ. 20184054/27-6-2018 απόφασης της Συγκλήτου 
(Β’  2934) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της 
Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
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Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Βι-
οοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’  αρ. 20204753/
20-07-2020 απόφασης της Συγκλήτου (Β’ 3047).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (συνεδρίαση υπ’ αρ. 
8η/15.02.2021).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 23η/12.03.2021).

12. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την τροποποίηση από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022, της υπ’  αρ. 20195987/4-9-2019 απόφασης Συ-
γκλήτου (Β’ 3502) που αφορά στην αντικατάσταση της 
υπ’ αρ. 20184054/27-6-2018 απόφασης της Συγκλήτου 
(Β’ 2934) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής 

Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Βιοοικονομία, 
Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει ως ακολούθως:

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Το άρθρο 7 «Αριθμός εισακτέων» αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε εβδομήντα (70) άτομα κατ’ έτος».

Άρθρο 10 
Κόστος Λειτουργίας

Το άρθρο 10 «Κόστος Λειτουργίας» τροποποιείται-
αντικαθίσταται ως εξής:

«Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 
των 185.220 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 8.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 12.000

3 Δαπάνες αναλωσίμων 5.000

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 8.000

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 12.000

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού του Α.Ε.Ι 76.320

7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 9.000

8 Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνεργατών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
(παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017) 15.000

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής Υποστήριξης 20.000

10 Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργά-
νωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 19.900

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 185.220

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και 
εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 79.380€.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δωρεές, χορηγίες και τέλη φοίτησης, το ποσό των οποίων 
ανέρχεται στα 5.400€».

Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία για τα λειτουργικά έξοδα του ΠΜΣ. Συγκεκριμένα, το ΠΜΣ στη «Βιο-
οικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» αποτελεί ένα καινοτόμο πρόγραμμα στα αναδυόμενα πεδία 
της Βιοοικονομίας, της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης διεθνώς, συνδυάζοντας τα επιτεύγματα 
της τεχνολογίας και της επιστήμης με τα οικονομικά, τη διοίκηση, τη χρηματοοικονομική και την επιχειρηματικό-
τητα ώστε να προετοιμάσει τα μελλοντικά στελέχη να ανταποκριθούν στη νέα πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, και 
με δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή λαμβάνουν ζυμώσεις διεθνώς για την καλύτερη ανάπτυξη της σχετικής γνώσης, 
χρειάζεται ανάπτυξη νέου εκπαιδευτικού υλικού που να συνδυάζει τις παραπάνω επιστήμες, νέα ανάπτυξη μελετών 
περίπτωσης, κάτι το οποίο είναι πολύ απαιτητικό και καινοτόμο όχι μόνο για τα Ελληνικά δεδομένα. Η χρήση υφιστά-
μενων βιβλίων στα μεμονωμένα αντικείμενα θα βοηθήσει πολύ, άρα πρέπει να γίνει σημαντική επένδυση σε υλικό 
που υπάρχει διεθνώς. Για τον ίδιο λόγο, κρίνεται άκρως απαραίτητη η συνεργασία με φορείς και επιστήμονες του 
εξωτερικού, όπως και οι επισκέψεις των φοιτητών σε αντίστοιχους οργανισμούς και επιχειρήσεις και η συμμετοχή 
τόσο των ίδιων όσο και των διδασκόντων σε διεθνή φόρα, συνέδρια, ημερίδες, κ.λπ. Καθώς αυτό το αντικείμενο είναι 
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ταχέως αναπτυσσόμενο και διαμορφώνεται διαρκώς, 
ενώ παράλληλα εμφανίζονται νέες τάσεις, η διαδικασία 
επιμόρφωσης είναι άκρως απαιτητική και οπωσδήποτε 
χρήζει σύγχρονα μέσα και εργαλεία, όπως εργαστήρια, 
σύγχρονα εξοπλισμένες αίθουσες, βάσεις δεδομένων 
και προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων. Η ικανή και 
αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη είναι ζωτικής 
σημασίας για την ομαλή διεκπεραίωση των λειτουργιών 
του προγράμματος.

Στη σύγχρονη και ταχέως μεταβαλλόμενη εποχή που 
διανύουμε, με δεδομένες τις ανάγκες του πλανήτη, οι 
αλλαγές θα είναι ραγδαίες και ρηξικέλευθες. Σκοπός 
είναι σε αυτό το πρόγραμμα να προετοιμάσουμε τη νέα 
γενιά για τη νέα αυτή εποχή. Για να είμαστε αποτελε-
σματικοί και επιτυχημένοι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά 
και στην Ευρώπη και διεθνώς, θα πρέπει να διαθέσου-
με τους απαραίτητους πόρους ώστε να καταστούμε 
ανταγωνιστικοί».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 11 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

I   

 Αριθμ. 38520 (2)
Έγκριση ίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο «Επιδημιολογία και Προ-

αγωγή Υγείας», του Τμήματος Δημόσιας και Κοι-

νοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 

Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της 

Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτά-
των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’ 195).

3. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την Έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 έως και 
37, 43, 45 και 85.

4. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώ-
ρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώμα-
τος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

5. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και Άλ-
λες Διατάξεις» (Α’ 83).

6. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και 
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειρα-
ματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές 
διατάξεις» (Α’ 70).

7. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-

των, σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά 
θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

9. Τη μελέτη σκοπιμότητας και έκθεση βιωσιμότητας 
για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» 
(Epidemiology and Health Promotion).

10. Την έκθεση υλικοτεχνικής υποδομής για την ίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας».

11. Την υπ’ αρ. 3/25-02-2021 πράξη της Συνέλευσης 
(θέμα 5ο) του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με «Επιδημιολογία 
και Προαγωγή Υγείας».

12. Την υπ’ αρ. 2/03-3-2021 απόφαση (θέμα 2ο) της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο 
«Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας».

13. Την υπ’ αρ. 3/04-3-2021 απόφαση (θέμα 11ο) της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή 
Υγείας».

14. Το υπ’ αρ. 20698/8-3-2021 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Επιδημιολογία και Προαγωγή 
Υγείας».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοι-
χεία 28298/Ζ1/10-3-2021 στην Υπουργό Παιδείας) της 
πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφαση 
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), 
με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυ-
τάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής», καθώς και 
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

17. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 απόφαση «Σύσταση - 
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

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

Την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Δημόσιας 
και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας, του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Επιδημιολογία 
και Προαγωγή Υγείας», από το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 
2022, ως ακολούθως:
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Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο του 
ακαδημαϊκού έτους 2021 - 2022 Πρόγραμμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο:

«Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας». 
και αγγλικό τίτλο:
«Epidemiology and Health Promotion»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114), 

όπως ισχύει.
Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η 
διοικητική στήριξη του προγράμματος παρέχεται από 
το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών.

Το Π.Μ.Σ «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» λει-
τουργεί για πρώτη φορά, στο Τμήμα Δημόσιας και Κοι-
νοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά αποτελέσματα

Το προτεινόμενο ΠΜΣ “Επιδημιολογία και Προαγωγή 
Υγείας” έρχεται να καλύψει ένα εξειδικευμένο επιστη-
μονικό πεδίο αιχμής και καινοτομίας. Το εξειδικευμένο 
επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο της Επιδημιολογίας 
και των εφαρμογών της στην Προαγωγή Υγείας συνδυ-
άζει δύο θεματικούς άξονες, αυτόν της επιδημιολογίας, 
ο οποίος παρέχει το ισχυρό επιστημονικό και μεθοδο-
λογικό υπόβαθρο στη μελέτη και ερμηνεία επιμέρους 
γνωστικών αντικειμένων και εφαρμογών του δεύτερου 
θεματικού άξονα, που είναι η προαγωγή υγείας. Ο συν-
δυασμός των 2 επιμέρους θεματικών αξόνων της επι-
στημονικής και ερευνητικής περιοχής επικεντρώνεται 
στην ταυτοποίηση και περαιτέρω μελέτη των προσδι-
οριστών της υγείας αλλά και στην αξιοποίηση της αιτι-
ολογικής γνώσης για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και 
την αξιολόγηση ολοκληρωμένων, τεκμηριωμένων και 
μεθοδολογικά άρτιων παρεμβάσεων και προγραμμάτων 
προστασίας, πρόληψης και προαγωγής υγείας σε επίπε-
δο ατόμου, οικογένειας και κοινότητας.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της 
Επιδημιολογίας και στην αξιοποίηση αυτής στο πεδίο 
της Προαγωγής Υγείας. Στο πλαίσιο αυτό θα πραγμα-
τοποιηθεί η σύνδεση της κλασσικής επιδημιολογικής 
θεώρησης και μεθοδολογίας με τη διαχρονική ανάγκη 
συντονισμένης και τεκμηριωμένης δράσης σχεδιασμού, 
εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων παρεμ-
βάσεων και προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής 
υγείας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ, ο φοιτη-
τής θα έχει αποκτήσει επιστημονικές γνώσεις και θα έχει 
αναπτύξει δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να:

- να αξιοποιεί διαθέσιμες πηγές στοιχείων με επιδημι-
ολογικό ενδιαφέρον,

- συλλέγει μεθοδολογικά άρτια πρωτογενή περιγρα-
φικά δεδομένα,

- να αξιοποιεί δευτερογενή δεδομένα για την εκτίμηση 
αναγκών και πόρων υγείας,

- να παράγει μεθοδολογικά άρτια πρωτογενή δεδομέ-
να για την εκτίμηση αναγκών και πόρων υγείας,

- να κατανοεί και να προσεγγίζει κριτικά τις δυνατότη-
τες και τους περιορισμούς των επιδημιολογικών μεθό-
δων και πηγών και των επιπτώσεων τους στο πεδίο της 
προαγωγής υγείας,

- να διατυπώνει και να διερευνά μεθοδολογικά ορθά 
αιτιολογικές υποθέσεις για τη σχέση μεταξύ προσδιορι-
στών και καταστάσεων υγείας,

- να σχεδιάζει επιδημιολογικές έρευνες προληπτικής 
παρέμβασης σε επίπεδο πρωτογενούς, δευτερογενούς 
και τριτογενούς πρόληψης για την αντιμετώπιση συγκε-
κριμένων προβλημάτων δημόσιας υγείας,

- να εφαρμόζει ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και προ-
γράμματα προληπτικής παρέμβασης σε επίπεδο πρω-
τογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης 
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων 
δημόσιας υγείας,

- να αξιολογεί ολοκληρωμένες παρεμβάσεις και προ-
γράμματα προληπτικής παρέμβασης σε επίπεδο πρω-
τογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης 
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων 
δημόσιας υγείας,

- να αξιοποιεί αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες 
για την προώθηση και την ενίσχυση της συμμετοχικής 
διαδικασίας στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης έρευνας 
και των παρεμβάσεων/προγραμμάτων πρόληψης και 
προαγωγής υγείας,

- να υποστηρίζει τεκμηριωμένα και να συμβάλλει στην 
ανάδειξη της σημασίας της συμμετοχής των επιστημό-
νων της προαγωγής υγείας σε ομάδες εργασίας ή σε φο-
ρείς λήψης αποφάσεων για τη Δημόσια και Κοινοτική 
Υγεία, ως ισότιμα μέλη της «Ομάδας Υγείας».

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Επιδημιολογία και 
Προαγωγή Υγείας και αγγλικό τίτλο: Epidemiology and 
Health Promotion, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλή-
ρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Επιδημιολογία και Προαγωγή Υγείας» γί-
νονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή 
ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και ειδικό-
τερα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του Τμήματος Δημόσιας 
και Κοινοτικής Υγείας, των Τμημάτων Επιστημών Υγείας 
ή συναφών επιστημονικών πεδίων, καθώς και απόφοιτοι 
άλλων Τμημάτων με ειδικό επαγγελματικό, ακαδημαϊκό 
ή ερευνητικό ενδιαφέρον στο συνδυαστικό πεδίο που 
θεραπεύει το ΠΜΣ.

Σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/ 
2017, δεν μπορεί να απονεμηθεί Δίπλωμα Μεταπτυχια-
κών Σπουδών σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών 
α’ κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνω-
ριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
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Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών -
γλώσσα διδασκαλίας - πιστωτικές μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, ένα εκ των οποίων διατί-
θεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής 
εργασίας.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική. 
Το ΠΜΣ οδηγεί στη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώ-

ματος Σπουδών (Μ.Δ.Σ.) και διαρκεί δεκαοκτώ μήνες. 
Διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα, [30 Χ 2=60 ECTS], κα-
θώς και έξι μηνών (6) για τη συγγραφή μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας [30 ECTS]. Συνολικά απαιτούνται 
ενενήντα (90) ECTS για την απόκτηση τίτλου.

Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας:
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργα-

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική. Μπορεί να πραγ-
ματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα μετά από αίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος και έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών
Για την απόκτηση του Π.Μ.Σ. απαιτούνται ενενήντα 

(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες κατανέμονται 
σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών (30 ανά εξάμηνο σπου-
δών). Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι φοιτητές υπο-
χρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή αξιολόγηση 
δέκα (10) μεταπτυχιακών μαθημάτων καθώς και σε εκ-
πόνηση και επιτυχή αξιολόγηση διπλωματικής εργασίας 
(dissertation). Η διπλωματική εργασία εκπονείται κατά το 
τελευταίο εξάμηνο και αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Η διδασκαλία των μαθημάτων δύναται να πραγμα-
τοποιηθεί με εξ αποστάσεως μέσα και μεθόδους διδα-
σκαλίας σε αριθμό μαθημάτων που δεν θα υπερβαίνει 
το 35% των μαθημάτων του Π.Μ.Σ., σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114). Ειδικές συνθήκες μπορεί να ισχύσουν σε περι-
όδους εκτάκτων καταστάσεων (πανδημία COVID-19). 
Οι πιστωτικές μονάδες ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε 
ένα από τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. παρουσιάζονται στο 
Πρόγραμμα Μαθημάτων.

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα.
Στο Α’ εξάμηνο
- 5 υποχρεωτικά μαθήματα (Y) για όλους τους φοιτητές
Στο Β’ εξάμηνο:
- 5 υποχρεωτικά μαθήματα (Y) για όλους τους φοιτητές
Στο Γ’ εξάμηνο:
- Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία.
Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών είναι:

Α’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες/
ανά εβδομάδα ECTS

Msc.EPI 1 Βασικές αρχές Επιδημιολογίας 3 6
Msc.EPI 2 Συμπεριφορικές και κοινωνικές επιστήμες στην προαγωγή υγείας 3 6
Msc.EPI 3 Ποσοτική μεθοδολογία στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων 3 6
Msc.EPI 4 Ποιοτική μεθοδολογία στην συλλογή και ανάλυση δεδομένων 3 6
Msc.EPI 5 Περιβάλλον και προαγωγή υγείας 3 6

Σύνολο 15 30

Β’ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες/
ανά εβδομάδα ECTS

Msc.EPI 6 Εκτίμηση αναγκών στη δημόσια και κοινοτική υγεία, αξιολόγηση 
υπηρεσιών υγείας (Αρχές, Μέθοδοι, Εφαρμογές) 3 6

Msc.EPI 7 Μελέτες προληπτικής παρέμβασης 3 6
Msc.EPI 8 Προσυμπτωματικός έλεγχος (Αρχές, Μέθοδοι και Εφαρμογές) 3 6

Msc.EPI 9 Σχεδιασμός εφαρμογή και αξιολόγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων 
πρόληψης και προαγωγής υγείας (Αρχές, Μέθοδοι και Εφαρμογές) 3 6

Msc.EPI 10
Εφαρμοσμένη έρευνα στην πρόληψη και προαγωγή υγείας (Συγγραφή 
επιστημονικών άρθρων, Διασφάλισης Ερευνητικής Χρηματοδότησης, 
Βιοηθική)

3 6

Σύνολο 15 30

Γ’ Εξάμηνο
Msc.EPI 11 Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

Σύνολο 90 ECTS
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε εξή-
ντα (60), με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του 
εσωτερικού κανονισμού του ΠΜΣ.

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί ως 
υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, 
ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017. Ο αριθμός εισακτέων δεν μπορεί να είναι 
κατώτερος του δέκα (10) και ανώτερος του εξήντα (60).

Άρθρο 8 
Υλικοτεχνική υποδομή

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής (Πανεπιστημιούπολης Αθη-
νών - Λεωφόρος Αλεξάνδρας 196) με την ήδη διαθέσιμη 
υλικοτεχνική υποδομή. Ο τυχόν επιπρόσθετος αναγκαίος 
ειδικός εξοπλισμός θα εξασφαλίζεται κατά περίπτωση 
από τους πόρους του προγράμματος.

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν οι κτιριακές υποδομές του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηρίων, 
βιβλιοθήκη κ.λπ.).

Άρθρο 9 
Διδακτικό προσωπικό

Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων θα 
συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Δημόσιας και Κοι-
νοτικής Υγείας του ΠΔΑ, καθώς και Επιστήμονες από 
τον ακαδημαϊκό χώρο με εθνική και διεθνή αναγνωρι-
σιμότητα, οι οποίοι εγγυώνται την υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών (άρθρο 36 
του ν. 4485/2017).

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, θα είναι, κατά 60%:
- μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής 

Υγείας του ΠΑΔΑ,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος εκτός και αν το γνωστικό τους 
αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδι-
αιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η 
εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
του οικείου Τμήματος,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112),
- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορούν 
να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με από-
φαση της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οι-
κείου Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού 
και ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση 
που υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου 
και του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. (παρ. 7 του άρθρου 29 
του ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμή-
ματος ανατίθεται διδασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,

- ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. 
άλλων ΑΕΙ,

- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α, 
ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος 
Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, ή επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις 
ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011),

-ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα 
με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017).

Άρθρο 10 
Διάρκεια λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει πέντε έτη, μέχρι και το ακα-
δημαϊκό έτος 2025 - 2026, εφόσον πληροί τα κριτήρια 
της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφω-
να με την παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρ-
θρου 44 του ν. 4485/2017, με δυνατότητα ανανέωσης 
της λειτουργίας του, κατά τους όρους της ισχύουσας 
νομοθεσίας.

Άρθρο 11 
Κόστος λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί: α) από 
την τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση από τον προϋ-
πολογισμό του Πανεπιστημίου-Τμήματος, εάν πληρού-
νται οι προϋποθέσεις με βάση τις κείμενες διατάξεις, από 
την τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση του Υπουργείου 
Παιδείας, ή από τυχόν ερευνητικά προγράμματα που 
διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, β) τα τέλη φοίτησης. Η καταβολή 
τελών φοίτησης από κάθε φοιτητή (που δεν εμπίπτει 
στις περιπτώσεις απαλλαγής με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία), το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό 
των 2.250,00 ευρώ σε αναλογία προς τις πάσης φύσεως 
παροχές προς τους φοιτητές, κρίνεται αναγκαία για τους 
ακόλουθους λόγους, οι οποίοι δεν μπορούν να ικανοποι-
ηθούν από την τακτική ή την έκτακτη χρηματοδότηση 
από τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου-Τμήματος, 
εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις με βάση τις κείμενες 
διατάξεις, από την τακτική ή έκτακτη χρηματοδότηση 
του Υπουργείου Παιδείας, ή από τυχόν ερευνητικά προ-
γράμματα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ.

Οι λόγοι αυτοί είναι οι εξής:
1. Κάλυψη του κόστους διδασκαλίας μαθημάτων, 

τα οποία θα γίνονται κατ’ ανάγκην εκτός των τυπικών 
υποχρεώσεων των διδασκόντων του Τμήματος, λόγω 
των υποχρεώσεων τους στο προπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών.

2. Κάλυψη κόστους μετακινήσεων για την πρόσκληση 
διδασκόντων και ειδικών επιστημόνων για την αρτιότερη 
εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών.

3. Κάλυψη κόστους για προσωπικό γραμματειακής και 
τεχνικής υποστήριξης, προκειμένου να καλυφθούν οι 
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ανάγκες του Π.Μ.Σ., το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί 
από το υπάρχον διοικητικό και τεχνικό προσωπικό του 
Τμήματος.

4. Κάλυψη λειτουργικών εξόδων για την εκπαίδευση 
των φοιτητών, όπως αγορά ειδικών λογισμικών, άδειες 
χρήσης λογισμικών, αγορά βιβλίων, αναλώσιμα υλικών 
για γραφική ύλη και εκτυπώσεις, καθώς επίσης υλικών 
για τη λειτουργία εργαστηρίων, τα οποία δεν μπορούν 
να καλυφθούν από τον περιορισμένο τακτικό προϋπο-
λογισμό του Τμήματος.

5. Κάλυψη του κόστους υποτροφιών, με βάση ακαδη-
μαϊκά κριτήρια, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι οποίοι 
δεν δικαιούνται απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 13 Μαΐου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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*02021162105210008*

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 στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης 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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