
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42730/01-06-2021 από-
φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυ-
τικής Αττικής με θέμα: Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη 
Εφαρμοσμένη Οδοντική Προσθετική» του Τμή-
ματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής» (Β’ 2515).

2 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Γυναικολογική Ογκολογία και 
Ογκολογία Μαστού» του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 59099 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 42730/01-06-2021 από-

φασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτι-

κής Αττικής με θέμα: Έγκριση Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη 

Εφαρμοσμένη Οδοντική Προσθετική» του Τμή-

ματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επι-

στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστη μίου 

Δυτικής Αττικής» (Β’ 2515). 

 H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστη-

μίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία, 
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνο-
ποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 
(Α’ 195).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-
τουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα 
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της Ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς 
και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α’ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
Έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/17 
(Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋ-
πολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 42730/01-06-2021 απόφαση της Συ-
γκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: 
Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη Οδοντική Προσθετική» 
του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής (Β’ 2515).

9. Την υπ’ αρ. 10/13-07-2021 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, όπου προτείνο-
νται οι τροποποιήσεις στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με νέο τίτλο: «Σύγχρονη Προσθετική Οδοντι-
κής Τεχνολογίας».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Την υπ’ αρ. 8/14-7-2021 απόφαση της Επιτροπής 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

11. Την υπ’ αρ. 10/15-7-2021 (θέμα 2ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετι-
κά με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με νέο τίτλο: «Σύγχρονη Προσθετική 
Οδοντικής Τεχνολογίας».

12. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 απόφα-
ση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) κα-
θώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12- 08-2020 «Πα-
ράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) 
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

13. Την υπ’ αρ. 51930/17-07-2020 Πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με 
τον «Καθορισμό του Τομέα Ευθύνης και των Επιμέρους 
Αρμοδιοτήτων των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Β’ 3143).

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

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’  αρ. 42730/
01-06-2021 απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής (Β’ 2515), με θέμα: Έγκριση Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρο-
νη Εφαρμοσμένη Οδοντική Προσθετική» του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα 
με την υπ’ αρ. 10/13-07-2021 απόφαση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, ως προς τα άρθρα 
1,2 και 3:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών στην Κατεύθυνση 
Οδοντικής Τεχνολογίας, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ορ-
γανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
με ελληνικό τίτλο «Σύγχρονη Προσθετική Οδοντικής 
Τεχνολογίας» και στην αγγλική «Advanced Prosthetics 
in Dental Technology», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017.

Ο τόπος διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και η διοικητική 
στήριξη του προγράμματος παρέχεται από το Πανεπι-
στήμιο Δυτικής Αττικής στις εγκαταστάσεις του Πανεπι-
στημίου στο Αιγάλεω.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός - 
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Οδοντική Τεχνολογία είναι μία επιστήμη διαρκώς 
εξελισσόμενη με ευρύ πεδίο επαγγελματικών, επιστημο-
νικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που αφορούν 
και άλλα επιστημονικά πεδία, όπως της Οδοντιατρικής, 

της Μηχανολογίας, της Φυσικής, της Χημείας των Βιοϋ-
λικών, της Εμβιομηχανικής και άλλα. Οι οδοντοπροσθε-
τικές εργασίες αποτελούν ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
και έρχονται σε επαφή με ανθρώπινους ιστούς (γναθο-
προσωπική περιοχή) αλλά και με βιολογικά υγρά, όπως 
το σάλιο. Ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη τήρησης υψηλών 
προδιαγραφών κατασκευής αυτών των προσθέσεων, 
επομένως και ανώτατου επιπέδου θεωρητική και εργα-
στηριακή κατάρτιση και υψηλού επιπέδου επιστημονική 
εξειδίκευση των οδοντικών τεχνολόγων.

Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Σύγχρονη Προσθετική Οδοντι-
κής Τεχνολογίας» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου με-
ταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της 
Οδοντικής Τεχνολογίας και συγκεκριμένα στη σχεδίαση, 
κατασκευή και επιδιόρθωση των διαφόρων τύπων οδο-
ντοπροσθετικών αποκαταστάσεων υπό το πρίσμα της 
σύγχρονης τεχνολογίας και της επιστήμης των υλικών, 
όπως εξελίσσονται σήμερα στην παγκόσμια επιστημο-
νική κοινότητα και αγορά. Επίσης, η παραγωγή νέας 
γνώσης και η προαγωγή της έρευνας στον τομέα των 
υλικών και μέσων οδοντικής τεχνολογίας καθώς και η εκ-
παίδευση νέων ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών, 
οι οποίοι θα δύνανται να παράγουν, να επεξεργάζονται 
και να διδάσκουν αυτή τη γνώση, αναπαράγοντας έτσι 
την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Μετά την ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. οι απόφοιτοι θα 
είναι σε θέση:

- Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν όλα τα είδη των 
οδοντικών προσθέσεων αξιοποιώντας τις τεχνολογίες 
αιχμής.

- Να αξιοποιούν με βέλτιστο τρόπο εργαλεία σχεδια-
σμού ψηφιακής τεχνολογίας (software) και ρομποτικής 
(hardware).

- Να οργανώνουν και να λειτουργούν εργαστήρια Οδο-
ντικής Τεχνολογίας με σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή 
ως ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (εφόσον πρόκει-
ται παράλληλα για πτυχιούχους Οδοντικής Τεχνολογίας).

- Να κατανοούν τις έννοιες της ποιότητας, του κόστους, 
της αξιοπιστίας, της λειτουργικότητας, και να αξιολογούν 
με βάση τις διεθνείς προδιαγραφές και μελέτες τις μεθό-
δους και τα μέσα κατασκευής έτσι ώστε να λειτουργούν 
ένα εργαστήριο Οδοντικής Τεχνολογίας με τη μέγιστη 
δυνατή ποιότητα και παραγωγικότητα (εφόσον πρόκει-
ται παράλληλα για πτυχιούχους Οδοντικής Τεχνολογίας).

- Στο πλαίσιο της συλλογικής εργασίας, να συμμετέ-
χουν σε ομάδα εργασίας με ειδικούς οδοντιάτρους ή 
άλλους οδοντικούς τεχνολόγους, για τη σχεδίαση και 
κατασκευή των προσθετικών εργασιών.

- Να σχεδιάζουν, να υποστηρίζουν βιβλιογραφικά και 
να εκπονούν ερευνητικές μελέτες σε θέματα της επι-
στήμης τους καθώς και να συμμετέχουν σε ερευνητικές 
ομάδες.

- Να απασχολούνται στις διάφορες βαθμίδες της εκπαί-
δευσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

- Να απασχολούνται στην βιομηχανία σε μονάδες 
σχετικές με την παραγωγή βιοϋλικών σχετικών με την 
επιστήμη τους.

Επιπρόσθετα για τους Οδοντιάτρους αποφοίτους του 
προγράμματος:
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- Να παρέχουν υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών 
υγείας στους ασθενείς τους στον τομέα της Οδοντικής 
Προσθετικής που εξασφαλίζει η γνώση του εργαστη-
ριακού μέρους κατασκευής των οδοντοπροσθετικών 
εργασιών με τεχνολογίες αιχμής.

- Να εξοικειωθούν με τα πολλαπλά οφέλη στην επι-
κοινωνία με τους συνεργάτες Οδοντικούς Τεχνολόγους 
μέσω της σύγχρονης τεχνολογίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Ο τίτλος που απονέμεται για το Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Σύγχρο-
νη Προσθετική Οδοντικής Τεχνολογίας» και στην αγγλική 
«Advanced Prosthetics in Dental Technology».

Ο τίτλος απονέμεται, μετά την πλήρη και επιτυχή ολο-
κλήρωση του προγράμματος σπουδών, από το Τμήμα 
Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 42730/01-06-2021 απόφα-
ση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
(Β’ 2515), με θέμα: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Σύγχρονη Εφαρμοσμένη 
Οδοντική Προσθετική» του Τμήματος Βιοϊατρικών Επι-
στημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εξακολουθεί να ισχύει.

Η απόφαση αυτή ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 23 Ιουλίου 2021

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 

Ι

   Αριθμ. 48281 (2)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο «Γυναικολογική Ογκολογία 

και Ογκολογία Μαστού» του Τμήματος Ιατρικής 

της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3341/1925 «Περί ιδρύσεως Πανε-

πιστημίου εν Θεσσαλονίκη» (Α’ 154), με τον οποίο ιδρύ-
θηκε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως 
«Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης», όπως μετονομάστηκε 
σε «Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης» με το 
άρθρο 7 του ν. 3108/1954 (Α’ 314).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 98/2013 (Α΄ 134, διόρθωση 
σφάλματος Α΄ 140) «Κατάργηση του Γενικού Τμήματος 
και ίδρυση - συγκρότηση, μετονομασία και ανασυγκρό-
τηση Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης», τις διατάξεις του π.δ. 74/2017 «Μετονομασία 

της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» 
(Α΄106).

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), ιδίως των άρθρων 
31-37 και 43-45.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 75-78 του ν. 4727/2020 
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1024 - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτω-
ση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

6. Τις υπό στοιχεία υπουργικές αποφάσεις: α) 216772/
Ζ1/8-12-2017 «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προ-
ϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334) 
και β) 131757/Ζ1/2-8-2018 «Ρύθμιση θεμάτων απαλλα-
γής από τα τέλη φοίτησης Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών των Ελληνικών ΑΕΙ» (Β’ 3387).

7. Το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων με αριθμό 34783/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙ-
ΓΟΝ/5-3-2019 με θέμα: «Εφαρμογή της διάταξης του 
ν. 4559/2018 (Α’ 142) για τον ελάχιστο αριθμό εισακτέ-
ων σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» (ΑΔΑ: 
Ω66Η4653ΠΣ-ΤΩΚ).

8. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπ΄αρ.: 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-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α´ 114)», γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α´114) για θέ-
ματα 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 Ατ-
τικής και άλλες διατάξεις”».

9. Την υπό στοιχεία 108075/Ζ1/03-07-2019 διαπιστω-
τική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων με θέμα «Εκλογή Πρύτανη και τεσσάρων 
(4) Αντιπρυτάνεων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης» (Υ.Ο.Δ.Δ. 432, διόρθωση σφάλματος 
Υ.Ο.Δ.Δ.  809) με θητεία από 1-9-2019 έως 31-8-2022.

10. Την υπ’ αρ. 105174/Ζ1/12-8-2020 (ΥΟΔΔ 650) 
διαπιστωτική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων περί παράτασης της θητείας του Πρύτανη 
και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Α.Π.Θ. έως τη 
συμπλήρωση τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών ετών, ήτοι έως 
31-8-2023.
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11. Τις πράξεις του Πρύτανη του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) υπ’ αρ.: α) 1204/
14-9-2020 (ΑΔΑ: Ω7Α746Ψ8ΧΒ-ΠΨΟ) περί συγκρότησης 
και β) 35027/9-6-2021, ανακοινοποιημένη στο ορθό υπ’ 
αρ. 36944/16-6-2021, (ΑΔΑ:6Ω6Χ46Ψ8ΧΒ-ΒΘΜ) περί 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Α.Π.Θ., για το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021.

12. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ια-
τρικής (συνεδρίαση υπ’ αρ. 22/30-3-2021) της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. για την ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γυναι-
κολογική Ογκολογία και Ογκολογία Μαστού».

13. Την υπ’ αρ. 33375/3-6-2021 θετική εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. (συνε-
δρίαση υπ’ αρ. 27/1-6-2021) για την ίδρυση του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Γυναικο-
λογική Ογκολογία και Ογκολογία Μαστού» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ.

14. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 15.000,00 € ετησίως στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΚΑΕ 2421 του 
ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού του Υπουρ-
γείου Παιδείας και Θρησκευμάτων), αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2021-2022 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Α.Π.Θ. με τίτλο «Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκολογία 
Μαστού», ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) 
οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2021-
2022 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με 
τίτλο: «Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκολογία Μα-
στού», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2 
Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. με τίτλο «Γυναικολογική Ογκολογία και 
Ογκολογία Μαστού» έχει ως γνωστικό αντικείμενο την 
εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών στις 
σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και στην προαγωγή 
της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας στο αντικεί-
μενο της διαχείρισης της γυναικολογικής ασθενούς ή και 
της ασθενούς με καρκίνο μαστού. Το πρόγραμμα σπου-
δών δεν υποκαθιστά το πρόγραμμα εξειδίκευσης των 
επαγγελματιών υγείας στο αντίστοιχο γνωστικό πεδίο 
αλλά στοχεύει στην παροχή όλων των σχετιζόμενων θε-
ωρητικών γνώσεων, από τις βασικές επιστήμες μέχρι τις 
κατευθυντήριες οδηγίες διαχείρισης των ασθενών και τις 
ειδικότητες που παρέχουν συμπληρωματικές θεραπείες.

Το γνωστικό αντικείμενο στη Γυναικολογική Ογκολογία 
και την Ογκολογία Μαστού επικεντρώνεται στη διερεύ-
νηση, έλεγχο, αντιμετώπιση και θεραπεία των καλοηθών 
και κακοηθών νεοπλασμάτων του γυναικείου γεννητικού 
συστήματος και των μαστών. Η γυναικολογική ογκολογία 

αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους κλάδους της 
γυναικολογικής παθολογίας. Για τη θεραπεία και απο-
κατάσταση του γυναικολογικού καρκίνου απαιτείται η 
συνεργασία του γυναικολόγου - ογκολόγου με ακτινο-
θεραπευτή ή και χημειοθεραπευτή. Επίσης απαιτείται 
και η στενή συνεργασία και με άλλου είδους ιατρικές 
ειδικότητες, όπως του παθολογοανατόμου ή του κυτ-
ταρολόγου με στόχο να εφαρμοστεί η καταλληλότερη 
για την κάθε ασθενή αγωγή. Στη σύγχρονη αντιμετώ-
πιση του γυναικολογικού καρκίνου εντάσσονται και η 
λαπαροσκοπική και η ρομποτική χειρουργική μέθοδος. 
Στα κυριότερα επιστημονικά πεδία της γυναικολογικής 
ογκολογίας εντάσσονται ο καρκίνος του τραχήλου της 
μήτρας, του ενδομητρίου, των ωοθηκών, του αιδοίου, 
του κόλπου και του μαστού. Η μεγάλη συχνότητα και 
οι σοβαρές σωματικές, ψυχολογικές και κοινωνικές 
συνέπειες των κακοηθών νεοπλασιών του γυναικείου 
γεννητικού συστήματος οδήγησαν στα προγράμματα 
προληπτικού ελέγχου του πληθυσμού, σε συνδυασμό 
με εξειδικευμένες γνώσεις και μεθόδους, προϊόντα βα-
σικής κλινικής έρευνας και αποκτημένης εμπειρίας για 
την αντιμετώπιση και θεραπεία των ασθενειών τους. Στο 
πλαίσιο αυτό και σε συνδυασμό και με τις σύγχρονες 
επιστημονικές εξελίξεις στον συγκεκριμένο τομέα της Ια-
τρικής επιστήμης, με την εφαρμογή νέων μεθόδων έρευ-
νας (π.χ. μηχανιστική μάθηση, ανάλυση μεγάλου όγκου 
δεδομένων), προτείνεται η ίδρυση του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκολογία Μαστού».

Ο σκοπός λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμ-
ματος είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτη-
τών/-τριών στις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις και 
η παροχή υψηλού επιστημονικού επιπέδου θεωρητικών 
και πρακτικών γνώσεων στον τομέα της Γυναικολογικής 
Ογκολογίας και Ογκολογίας Μαστού.

Οι βασικοί στόχοι ίδρυσης του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής:
- Παροχή επιστημονικής γνώσης στο συγκεκριμένο 

γνωστικό πεδίο και στην ιδιαίτερη παθολογία των γυ-
ναικείων κακοηθών νεοπλασιών.

- Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση 
των παθολογικών καταστάσεων που εμφανίζονται.

- Δημιουργία επαγγελματιών υγείας με τις απαιτούμε-
νες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, 
δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

- Συμβολή στη στελέχωση των δομών και υπηρεσιών 
υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής 
και αλλοδαπής.

Οι γενικότεροι στόχοι λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αποσκο-
πούν:

α. Στη διαμόρφωση ενός ενισχυμένου πλαισίου συ-
νεργασίας με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Ερευνητικά 
Κέντρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,

β. Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτη-
τών/-τριών σε διεθνή και ελληνικά συνεδρία στα οποία 
οι φοιτητές/-τριες θα καλούνται να παρουσιάσουν τις 
ερευνητικές τους εργασίες,

γ. Στην προσέλκυση υποψηφίων εισακτέων από άλλα 
Πανεπιστήμια, της Ελλάδας και του εξωτερικού.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο: «Γυναικολογική Ογκολογία και Ογκο-
λογία Μαστού» (MSc-Gynecologic Oncology & Breast 
Oncology)

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/-ές:
1. Απόφοιτοι/-ες Τμημάτων Α’ κύκλου σπουδών Ιατρι-

κής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας ή Γενετικής, Μοριακής 
Βιολογίας, Μαιευτικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τε-
χνολογιών, Βιοχημείας και Βιοπληροφορικής, Ακτινοθε-
ραπευτικής, υποψήφιοι/-ες ή ειδικευόμενοι/ -ες για την 
ειδικότητα της Μαιευτικής και Ογκολογίας των Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών 
Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (παρ. 1 του άρθρου 43 του 
ν. 4485/2017).

2. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφό-
σον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπε-
ράριθμοι/-ες και μόνο ένας/μία κατ’ έτος ανά Π.Μ.Σ., που 
οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, 
το οποίο Π.Μ.Σ. είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και 
το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμε-
ται σε φοιτητή/-τρια του/της οποίου/-ας ο τίτλος σπου-
δών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν 
έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό 
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης 
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

4. Υποψηφιότητα για το Π.Μ.Σ. μπορούν να θέσουν 
και τελειόφοιτοι/-ες φοιτητές/-τριες των ανωτέρω ανα-
φερόμενων Τμημάτων με την προϋπόθεση να έχουν 
αποφοιτήσει πριν από την έγκριση του τελικού πίνακα 
των υποψηφίων, οι οποίοι/-ες γίνονται δεκτοί/-ές στο 
Π.Μ.Σ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Δι-
πλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε 
τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα στα οποία περιλαμβάνεται 
και ο χρόνος εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωμα-
τικής Εργασίας.

Άρθρο 6 
Πιστωτικές Μονάδες - 
Γλώσσα Διεξαγωγής του Προγράμματος

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. είναι ενενή-
ντα (90), τριάντα (30) για κάθε ένα από τα δύο εξάμηνα 
μαθημάτων και τριάντα (30) για το τρίτο (Γ’ ) εξάμηνο 
συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης της Μετα-
πτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση 
του Δ.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η φοίτηση και επιτυχής 
εξέταση σε δέκα (10) υποχρεωτικά μαθήματα, πέντε (5) 
στο πρώτο (Α’ ) εξάμηνο, και πέντε (5) στο δεύτερο (Β’ ) 

εξάμηνο. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ώρες 
φόρτου εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων 
από τους/τις μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες είναι 
υποχρεωτική.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. θα είναι η ελληνική 
και η γλώσσα εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματι-
κής Εργασίας θα είναι η ελληνική ή η αγγλική, σε τεκμηρι-
ωμένες περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Ιατρικής.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώ-
τατο όριο, σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-
τριες, με δυνατότητα τροποποίησης του αριθμού, ανά-
λογα με τις αιτήσεις των υποψηφίων και τη δυνατότητα 
του Προγράμματος.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα 
κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονι-
σμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί 
από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. (έκτακτη συνεδρίαση υπ’ 
αρ. 3068/23-6-2021) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Π.Μ.Σ. «Γυναικολογική Ογκο-
λογία και Ογκολογία Μαστού» θα απασχοληθούν μέλη 
Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων 
Τμημάτων του ίδιου Πανεπιστημίου ή άλλων Πανεπι-
στημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες 
διδασκόντων/-ουσών και επισκέπτες/-τριες διδάσκο-
ντες/-ουσες (καταξιωμένοι/-ες επιστήμονες, επιστήμο-
νες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την 
αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 και 
στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. παρέ-
χεται από το Τμήμα Ιατρικής.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος θα δι-
ατεθούν οι αίθουσες διδασκαλίας του Τμήματος Ιατρικής 
του Α.Π.Θ. με τις ανάλογες εκπαιδευτικές υποδομές, κα-
τάλληλα εξοπλισμένες με σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκη, και εργαστή-
ρια με ειδικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Η παρα-
κολούθηση κλινικών περιστατικών και ερευνητικών 
περιπτώσεων θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις 
της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Α.Π.Θ., 
του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», όπως και σε άλ-
λες κλινικές και εργαστήρια του Τμήματος Ιατρικής του 
Α.Π.Θ., όταν αυτό απαιτείται, μετά από τη σύμφωνη γνώ-
μη των οργάνων διοίκησής τους. Για τη διεξαγωγή των 
μαθημάτων θα είναι διαθέσιμος ο απαραίτητος υλικοτε-
χνικός εξοπλισμός και οπτικοακουστικό υλικό (οθόνες 
προβολής, projectors, ηχητική και μικροφωνική εγκα-
τάσταση κ.λπ.).
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Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και για τα επόμενα πέντε έτη, έως και το ακαδη-
μαϊκό έτος 2025-2026.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, 35 και 37 του ν. 4485/2017 
ανέρχεται συνολικά σε δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 €) και αναλύεται ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 2.000,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες 2.000,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων/-ουσών του Π.Μ.Σ. 0,00 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών/-τριών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 0,00 €

6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 3.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του 
Π.Μ.Σ.  3.000,00 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 0,00 €

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 2.000,00 €

10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κ.λπ.). 2.000,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 0,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 15.000,00 €

Το ανωτέρω κόστος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΚΑΕ 2421 του ειδικού φορέα 19-250 του 
προϋπολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ.) και από άλλες πηγές, όπως ερευνητικά προγράμματα κ.ά.

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.
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, 23 Ιουλίου 2021 

Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   
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*02038301708210008*

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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