
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11574/24.10.2018 πρά-
ξη απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Κανονι-
σμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προηγμένη 
και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» του Τμή-
ματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας» (Β΄ 4965).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8364/20.8.2018 πράξη 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Έγκριση 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική 
Φροντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β΄ 4302).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 52138 (1)
   Τροποποίηση της υπ’ αρ. 11574/24.10.2018 πρά-

ξη απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Κανονι-

σμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προηγμένη 

και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» του Τμή-

ματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας 

και Πρόνοιας» (Β΄ 4965).

  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 Διεθνοποί-
ηση 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 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).

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

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 8364/20.8.2018 πράξη απόφασης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαι-
ευτική Φροντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β΄ 4302).

9. Την υπ’ αρ. 11574/24.10.2018 πράξη απόφασης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής με θέμα: «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» 
του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας» (Β΄ 4965).

10. Την υπ’ αρ. 13/20.9.2021 εισήγηση της Συντονιστι-
κής Επιτροπής, σχετικά με τις τροποποιήσεις του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγ-
μένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα».

11. Την υπ’ αρ. 19/5.10.2021 (Θέμα 6β) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τις τροποποιήσεις του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προ-
ηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα».

12. Την υπ’ αρ. 3/19.5.2022 (θέμα 2ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 6/27.5.2022 (θέμα 36Β) πράξη απόφα-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σχετικά με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηρι-
ωμένη Μαιευτική Φροντίδα».
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14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορι-
σμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και 
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12.8.2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

15. Την υπ’ αρ. 65311/31.8.2021 πράξη «Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

16. Την υπ’ αρ. 84625/12.10.2021 πράξη «Ανασυγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

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

τροποποίηση της υπ’ αρ. 11574/24.10.2018 πράξη 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: «Κανονισμός Σπουδών 
του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαι-
ευτική Φροντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β΄ 4965), ως προς τα 
άρθρα 1, 3, 4, 9 και 10, τα οποία διαμορφώνονται ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Νομοθετικό πλαίσιο - Γενικές διατάξεις

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής με τίτλο: «Προηγμένη και Τεκμη-
ριωμένη Μαιευτική Φροντίδα  - Master of Science in 
Advanced and Evidence Based Midwifery Care με δύο 
ειδικεύσεις: Α) Κοινοτική Μαιευτική Φροντίδα (Primary 
Midwifery Care) και Β) Καρδιοτοκογραφία και Τεχνολο-
γικές Εφαρμογές στην Μαιευτική (Cardiotocography 
and Technological Applications in Midwifery)», είναι οι 
κάτοχοι του σχετικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.), να διαθέτουν τις σύγχρονες κατάλληλες 
και υψηλού επιπέδου ειδικές επιστημονικές, κλινικές και 
βάσει τεκμηρίωσης γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες 

ώστε αυτοδύναμα και βέλτιστα να σχεδιάζουν, να εφαρ-
μόζουν, να συντονίζουν, να αξιολογούν, να ελέγχουν τη 
μαιευτική φροντίδα, εξελίσσοντας και προάγοντας τη 
σχετική έρευνα και τεχνογνωσία.

Άρθρο 3
Εισακτέοι και κριτήρια επιλογής φοιτητών

Στα Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαι-
ευτικής και Ιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ο αριθμός εισα-
κτέων κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε πενήντα 
(50) μεταπτυχιακούς φοιτητές σε σύνολο και των δύο 
κατευθύνσεων. Το Π.Μ.Σ. «Προηγμένη και Τεκμηριωμέ-
νη Μαιευτική Φροντίδα» θα δέχεται κατά ανώτατο όριο 
εξήντα (60) φοιτητές ανά ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 4
Πρόγραμμα Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακα-
δημαϊκού έτους. Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται 
συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-
ταση των θεωρητικών μεταπτυχιακών μαθημάτων, σε 
παρακολούθηση εργαστηριακών/πρακτικών ασκήσεων, 
καθώς και σε εκπόνηση και συγγραφή διπλωματικής με-
ταπτυχιακής εργασίας. Η διπλωματική εργασία μπορεί 
να είναι: συστηματική ανασκόπηση / μετα-ανάλυση ή 
ερευνητική (κλινική μελέτη, μελέτη ασθενών - μαρτύ-
ρων, αναδρομική μελέτη, μελέτη με ερωτηματολόγιο, 
κοινωνιοψυχολογική μελέτη κ.τ.λ.). Η δημοσίευση της 
διπλωματικής εργασίας δεν είναι υποχρεωτική. Ωστό-
σο η δημοσίευσή της (ή η αποδοχή της) διπλωματικής 
εργασίας σε διεθνές ή ελληνικό επιστημονικό έγκυρο 
περιοδικό ενέχει θέση διπλωματικής εργασίας και προ-
σμετράται θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με 
τη μέγιστη βαθμολογία.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα κορμού Διδ. Ώρες / ανά εβδομάδα* ECTS

Μεθοδολογία της έρευνας 2 (13 εβδομάδες) 6

Περιγεννητική Ψυχική Υγεία 2 (13 εβδομάδες) 6

Συμβουλευτική και επικοινωνία 2 (13 εβδομάδες) 6

Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής απόφασης στη Μαιευτική 2 (13 εβδομάδες) 6

Επιδημιολογία - Βιοστατιστική 2 (13 εβδομάδες) 6

Σύνολο 182 (13 εβδομάδες) 30

Β΄ Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α΄

Μαθήματα Ειδίκευσης Διδ. Ώρες / ανά εβδομάδα ECTS

Πρωτοβάθμια Μαιευτική φροντίδα 2 Θεωρία και 2 εργαστήριο (13 εβδομάδες) 7.5
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Προαγωγή φυσικού τοκετού - πρωτόκολλα 2 Θεωρία και 2 εργαστήριο (13 εβδομάδες) 7.5

Μητρικός Θηλασμός 2 Θεωρία και 2 εργαστήριο (13 εβδομάδες) 7.5

Κατ’ οίκον φροντίδα νεογνού 2 Θεωρία και 2 εργαστήριο (13 εβδομάδες) 7.5

Σύνολο 208 (13 εβδομάδες) 30

Β΄ Εξάμηνο

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β΄

Μαθήματα Ειδίκευσης Διδ. Ώρες / ανά εβδομάδα ECTS

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση εμβρύου στη κύηση και τον 
τοκετό 

2 Θεωρία και 2 εργαστήριο (13 εβδομάδες) 7.5

Βασική Υπερηχογραφία στην κύηση 2 Θεωρία και 2 εργαστήριο (13 εβδομάδες) 7.5

Διαχείριση επείγοντος στη Μαιευτική 2 Θεωρία και 2 εργαστήριο (13 εβδομάδες) 7.5

Διαχείριση καταστάσεων υψηλού κινδύνου στη Μαιευτική 2 Θεωρία και 2 εργαστήριο (13 εβδομάδες) 7.5

Σύνολο 208 (13 εβδομάδες) 30

Γ΄ Εξάμηνο

Εργαστήριο Ειδίκευσης 6 ώρες (13 εβδομάδες) 3

Εκπόνηση διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας 27

Σύνολο 30

Β. Περιεχόμενο / Περιγραφή μαθημάτων

Μεθοδολογία της έρευνας

Εισαγωγή. Ορισμός και χαρακτηριστικά της έρευνας. Είδη έρευνας.

Σκοπός έρευνας, υποθέσεις και δείγμα. Πληθυσμός, Δείγμα, Είδη 
και Μέθοδοι δειγματοληψίας

Ποιοτικές έρευνες - Εργαλεία συλλογής δεδομένων στην ποιοτική. 
Εγκυρότητα και αξιοπιστία στην ποιοτική ανάλυση.

Ποσοτικές έρευνες - Είδη ερευνητικού σχεδιασμού. Περιγραφικός 
σχεδιασμός (surveys), Σχεδιασμός συσχέτισης (cohort studies, case - control 
studies)

Ποσοτικές έρευνες - Ερευνητικός σχεδιασμός - Πειραματικός σχεδιασμός. 
Τυχαιοποιημένες μελέτες.

Ποσοτικές έρευνες - Εργαλεία συλλογής δεδομένων. Σχεδιασμός
ερωτηματολογίου. Ανάλυση ερωτημάτων και δημιουργία κλίμακας. 
Παραγοντική δομή ερωτηματολογίου. Χορήγηση ερωτηματολογίου, 
απόκριση και σφάλματα.

Ερωτηματολόγια, κλίμακες, συνεντεύξεις. Εγκυρότητα και αξιοπιστία. 
Μετάφραση - Πολιτισμική προσαρμογή και Στάθμιση Κλίμακας

Ερευνητικό ερώτημα / σκοπός. Ερευνητικές υποθέσεις και σφάλματα. 
Ευαισθησία / ειδικότητα. Υπολογισμός μεγέθους δείγματος και ισχύς της 
μελέτης.

Βιοηθική και ερευνητικό πρωτόκολλο. Κατασκευή ερευνητικού 
πρωτοκόλλου

Workshop - Προετοιμασία ποσοτικών δεδομένων για κωδικοποίηση και 
ανάλυση

Workshop - Συγγραφή και υποβολή άρθρου σε επιστημονικό περιοδικό
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Περιγεννητική Ψυχική Υγεία

Συναίσθημα, γνωστική εκτίμηση και στρατηγικές αντιμετώπισης (Coping) 
Ψυχολογική προσαρμογή στην κύηση.

Δεσμός μητέρας - εμβρύου. Ψυχοπαθολογία στην κύηση Ψυχαναλυτική
προσέγγιση της διαμόρφωση της προσωπικότητας.

Χαρακτηριστικά της προσωπικότητας Ψυχολογική προσαρμογή στην 
κύηση υψηλού κινδύνου και στην κύηση μετά από IVF

Τοκοφοβία και μετά-τραυματικό στρες μετά από τραυματικό τοκετό

Υπογονιμότητα και ψυχολογική προσαρμογή Δεσμός μητέρας - βρέφους

Κατάθλιψη στην περιγεννητική περίοδο, case studies

Κλινική διάγνωση και ψυχοφαρμακολογία στις περιγεννητικές ψυχικές
διαταραχές

Συμβουλευτική και επικοινωνία

Επικοινωνία με τη γυναίκα.

Ενημέρωση της γυναίκας και η από κοινού λήψη της απόφασης

Συμπονετική φροντίδα

Αρχές της κινητοποιού συνέντευξης και συμπονετικής φροντίδας: 
εφαρμογές στη μαιευτική

Συμβουλευτική και αλλαγή συμπεριφοράς

Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής 
απόφασης στην Μαιευτική

Έρευνα και τεκμηρίωση. Ορισμοί και ιστορική αναδρομή. Αδυναμίες
και περιορισμοί ερευνητικών σχεδιασμών. Ιεραρχία τύπων έρευνας 
και τεκμηρίων.

Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος. Διάσπαση ερευνητικής ερώτησης
- Ακρωνύμιο PICO. Στρατηγική αναζήτησης δεδομένων (ηλεκτρονικές 
βάσεις δεδομένων - τελεστές)

Αναζήτηση βιβλιογραφίας και αξιολόγηση της μεθοδολογικής ποιότητας 
των ερευνών. Χρήση checklists ανάλογα με τον ερευνητικό σχεδιασμό 
(CONSORT, STROBE, κ.λπ.).

Διακριτά μέρη επιστημονικής ερευνητικής εργασίας. Συγγραφή 
ερευνητικής εργασίας.

Συγγραφή ερευνητικού πρωτοκόλλου

Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας. Σύστημα κριτών. Workshop

Συγγραφή συστηματικής ανασκόπησης και μετά-ανάλυσης

Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων ερευνητικών πρωτοκόλλων

Επιδημιολογία - Βιοστατιστική

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία - Θεωρία Είδη μεταβλητών.

Αιτιότητας - Μέτρα Συσχέτιση. Μέθοδοι προτυποποίησης.

Περιγραφική στατιστική. Κατανομές συχνοτήτων.

Εισαγωγή στην Επαγωγική στατιστική.

Συσχέτιση, γραμμική παλινδρόμηση, λογιστική παλινδρόμηση.

Στάθμιση εργαλείων.

Μέτρα κινδύνου - Workshop.
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Πρωτοβάθμια Μαιευτική 
φροντίδα

Επικοινωνία με την κοινότητα - αγωγή υγείας.

Κατ’ οίκον παρακολούθηση στην λοχεία.

Τοκετός στο σπίτι.

Χορήγηση φαρμάκων κατά την κύηση

Χρήση των βοτάνων στην περιγεννητική περίοδο.

Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα στην προγεννητική περίοδο

Νομικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος της μαίας. Υποχρεώσεις και
δικαιώματα στην ΠΦΥ.

Πρόληψη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Φροντίδα περινέου κατά την κύηση και τον τοκετό

Αντισύλληψη στην λοχεία

Διαχείριση της περιγεννητικής απώλειας στην Κοινότητα

Προαγωγή φυσικού τοκετού -
πρωτόκολλα

Η συζυγία

Βασικές αρχές προετοιμασίας για τη γονεϊκότητα. - Ενότητες προετοιμασίας 
για γονεϊκότητα

Προγεννητική Αγωγή - Προετοιμασία για γονεϊκότητα στην εφηβεία και στο 
ζευγάρι. (Σύλληψη και εγκυμοσύνη)

Φυσιολογία της αναπνοής και αρμονική σύνδεση της γυναίκας με το σώμα 
της και το παιδί της

Η επιστήμη του ριζών του ανθρώπου. Ο ρόλος της μαίας στη θεμελίωση 
της διάδοσης των αξιών της ζωής.

Οικογένεια - Αγάπη - Εφαρμογή και Τήρηση ορίων - Επιπτώσεις

Αισθήσεις εμβρύου - Προσκόλληση - Πατρότητα και ομαλή προσαρμογή 
του νεογνού στην εξωμήτρια ζωή

Εσωτερικότητα της μαίας και Φαινομενολογία

Μεθοδολογία και εργαλεία της μαίας για τη δημιουργία προγράμματος για 
έγκυες

Μητρικός Θηλασμός

Η σύσταση του μητρικού γάλακτος και πως αυτή επηρεάζεται από την
διατροφή της μητέρας

Μητρικό γάλα και νεότερα επιστημονικά δεδομένα

(ανοσολογικοί παράγοντες, μικροβίωμα, οστική υγεία, παρούσα -
μεταγενέστερη υγεία)

Παθολογικές καταστάσεις στην περιγεννητική περίοδο και μητρικός
θηλασμός

Μητρικός θηλασμός και τεχνητή διατροφή πρόωρων νεογνών μετά την 
νοσηλεία τους στην ΜΕΝΝ (μετανοσοκομειακή φροντίδα στην κοινότητα)

Ψυχοσυναισθηματικές διαταραχές λεχωίδας: η επίδρασή τους στην
έναρξη και πορεία του μητρικού θηλασμού - Η παρέμβαση της μαίας

Ενίσχυση της παραγωγής του μητρικού γάλακτος - Γαλακταγωγά φάρμακα / 
συμπληρώματα

Λοιμώξεις και Μητρικός Θηλασμός - Πρωτόκολλα

Μαστίτιδα γαλουχίας. Μαιευτική Φροντίδα. Πρόληψη, Αντιμετώπιση.
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Κατ’ οίκον φροντίδα νεογνού

Κατ’ οίκον αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης και της συμπεριφοράς
του νεογέννητου

Προσαρμογή του νεογνού στην εξωμήτρια ζωή

Κατ’ οίκον φροντίδα πρόωρου και πάσχοντος νεογνού μετά την έξοδο από 
τη ΜΕΝΝ

Τραύμα τοκετού με επίπτωση στο νεογνό

Ανάνηψη Νεογνού. Κλινικό Φροντιστήριο ΚΑΡΠΑ

Τεκμηριωμένη κλινική πρακτική σε θέματα διαχείρισης νεογνικού 
επείγοντος

Παροχή φροντίδας σε νεογνικό ίκτερο

Ορθολογική χρήση των αντιβιοτικών - Πρωτόκολλα

Βιοηθικά διλήμματα κατά τη λήψη κλινικής απόφασης στο πλαίσιο της
φροντίδας του πρόωρου και πάσχοντος νεογνού.

Η σημαντικότητα της πρακτικής «Επαφή δέρμα με δέρμα» - Πρωτόκολλα

Πρωτόκολλα Παρηγορητικής Αγωγής στη νεογνική φροντίδα

Διαχείριση νεογνικής απώλειας. Παροχή συμβουλευτικής προς την 
οικογένεια.

Κατ’ οίκον αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης και της συμπεριφοράς
του νεογέννητου

Προσαρμογή του νεογνού στην εξωμήτρια ζωή

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση 
εμβρύου στη κύηση και τον τοκετό

Γενικές αρχές και βασικές έννοιες ρύθμισης της εμβρυϊκής καρδιακής 
λειτουργίας, οξυγόνωσης και οξεοβασικής ισορροπίας

Λήψη αίματος από τον ομφάλιο λώρο Πρακτική άσκηση - case studies

Μυομητρική δραστηριότητα της μήτρας και καρδιοτοκογράφημα

Μέθοδοι παρακολούθησης των εμβρυϊκών καρδιακών παλμών και
οργανολογία.

Βασικές αρχές καρδιοτοκογραφίας, κατάταξη ευρημάτων Αέρια αίματος
και οξέωση -

Καρδιοτοκογράφημα στην κύηση, VAST Λήψη εμβρυϊκού αίματος στον
τοκετό και ST-Analysis στον τοκετό.

Ηλεκτροκαρδιοτοκογράφημα με ασύρματη ΚΤΓ Εργαστηριακή άσκηση
προσομοίωσης - case studies

Οξέωση και καρδιοτοκογραφικά ευρήματα στον τοκετό.

Τήρηση αρχείων και νομικά ζητήματα στην ΚΤΓ.

Χρήση του Doppler σε παθολογικό NST

Πρακτική άσκηση-Case studies
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Βασική Υπερηχογραφία στην 
κύηση

Φυσική Υπερήχων. Βασικές αρχές λειτουργίας

Τεχνική υπερήχων - Αρχές βελτιστοποίησης απεικόνισης

Υπερηχογραφική απεικόνιση της πυέλου

Υπερηχογραφία α΄ τριμήνου της κύησης. Υπερηχογραφική διάγνωση της 
κύησης. Παθολογικά απεικονιστικά ευρήματα στην αρχόμενη κύηση

Aρχές μεθόδων διαλογής, αξιοπιστία και εγκυρότητα. Μέτρηση αυχενικής 
διαφάνειας και ανίχνευση υπερηχογραφικών δεικτών χρωμοσωμιακών 
ανωμαλιών α΄τριμήνου.

Εμβρυική βιομετρία - Μέτρηση τραχήλου μήτρας
Υπερηχογραφική απεικόνιση παθολογικής εμφύτευσης πλακούντα

Ελεύθερο εμβρυικό DNA και εφαρμογή του στην προγεννητική διάγνωση

Υπερηχογραφία Doppler: Βασικές αρχές και εφαρμογές.

Βιοφυσικό προφίλ

Συμβουλευτική υπερήχων και προγεννητικού ελέγχου

Πληροφορημένη επιλογή και προγεννητικοί μέθοδοι διαλογής

Οργάνωση και λειτουργία τμήματος προγεννητικού ελέγχου. Πιστοποίηση 
υπερηχογραφίας

Διαχείριση καταστάσεων υψηλού 
κινδύνου στη Μαιευτική

Αιμορραγικές καταστάσεις στην κύηση. Πρόωρη αποκόλληση πλακούντα 
και νέα δεδομένα

Αυτοάνοσες παθήσεις στην κύηση και νέα δεδομένα

Υπερτασικές διαταραχές στην κύηση και νέα δεδομένα

Ενδομήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης και νέα δεδομένα

Πρόωρη ρήξη υμένων και πρόωρος τοκετός και νέα δεδομένα

Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση και νέα δεδομένα

Ενδοκρινικές διαταραχές στην κύηση

Screening για παθολογικές καταστάσεις στην κύηση

Διαχείριση επείγοντος στη 
Μαιευτική

Διαχείριση επείγοντος

Ρήξη κόλπου, μήτρας και αιματώματα.

Ατονία μήτρας, εκστροφή μήτρας και ανώμαλη πρόσφυση πλακούντα

ΚΑΡΠΑ εγκύου - επιτόκου

Aνώμαλες προβολές

Μητρική Καταπληξία

Διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη

Δυστοκία ώμων

Πρόπτωση Ομφαλίδος
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Άρθρο 9
Διπλωματική Εργασία

Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας. Με ευθύνη της Σ.Ε. ανακοινώνονται στην αρχή 
του εξαμήνου κατεύθυνσης πιθανά θέματα μεταπτυχια-
κών διπλωματικών εργασιών, που έχουν προταθεί από 
τους διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής σε συνεννόηση μ’ έναν από 
τους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ. εκπονεί την διπλωματική 
μεταπτυχιακή εργασία. Ο κάθε διδάσκων του Π.Μ.Σ. δεν 
μπορεί να επιβλέπει περισσότερους από δέκα 10) μετα-
πτυχιακούς φοιτητές του ιδίου έτους.

Το αντικείμενο της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργα-
σίας πρέπει να είναι συναφές με τα μαθήματα του προ-
γράμματος, μπορεί να έχει ερευνητικό χαρακτήρα ή να 
αποτελεί βιβλιογραφική συστηματική ανασκόπηση. Η 
δημοσίευση της διπλωματικής εργασίας δεν είναι υπο-
χρεωτική. Ωστόσο η δημοσίευσή της (ή η αποδοχή της) 
διπλωματικής εργασίας σε διεθνές ή ελληνικό περιοδικό 
ενέχει θέση διπλωματικής εργασίας και προσμετράται 
θετικά για τη βαθμολόγηση της εργασίας με τη μέγιστη 
βαθμολογία. Σε ό,τι αφορά το ελληνικό περιοδικό, αυτό 
θα πρέπει να είναι αποδελτιωμένο σε βιβλιογραφική 
βάση δεδομένων όπως η Scopus, η Web of Science και 
η Google scholar κ.λπ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Π.Μ.Σ. - Απονομή Δ.Μ.Σ.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
στη «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντί-
δα - Master of Science in Advanced and Evidence Based 
Midwifery Care με δύο ειδικεύσεις: Α) Κοινοτική Μαιευτι-
κή Φροντίδα (Primary Midwifery Care) και Β) Καρδιοτο-
κογραφία και Τεχνολογικές Εφαρμογές στην Μαιευτική 
(Cardiotocography and Technological Applications in 
Midwifery)» και διαρκεί κατ’ ελάχιστο τρία (3) διδακτικά 
εξάμηνα. Το πρώτο και το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβά-
νουν διδασκαλία (παραδόσεις, εργαστηριακές ασκήσεις 
και εξετάσεις). Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκ-
πόνηση της Διπλωματικής Εργασίας και εργαστηρίου. 
Η διπλωματική εργασία συντάσσεται στην ελληνική ή 
αγγλική γλώσσα. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται και εκτε-
νής περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Κατά τα λοιπά, η υπ αρ. 11574/24.10.2018 απόφαση 
της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής με θέμα: «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με 
τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φρο-
ντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας» (Β΄ 4965), εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Χειμερινό εξάμηνο 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 2 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ

Αριθμ. 52135 (2)
    Τροποποίηση της υπ’ αρ. 8364/20.8.2018 πρά-

ξη απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πα-

νεπιστημίου Δυτικής Αττικής με θέμα: «Έγκρι-

ση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 

τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική 

Φροντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχο-

λής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β΄ 4302).

  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 Διεθνοποί-
ηση 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 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πι-
στωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» (Α΄ 189).

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

6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπο-
λογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

8. Την υπ’ αρ. 8364/20.8.2018 πράξη απόφασης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαι-
ευτική Φροντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β΄ 4302).

9. Την υπ’ αρ. 11574/24.10.2018 πράξη απόφασης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής με θέμα: «Κανονισμός Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο 
«Προηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» 
του Τμήματος Μαιευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας» (Β΄ 4965).

10. Την υπ’ αρ. 13/20.9.2021 εισήγηση της Συντονιστι-
κής Επιτροπής, σχετικά με τις τροποποιήσεις του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγ-
μένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα».

11. Την υπ’ αρ. 19/5.10.2021 (Θέμα 6α) απόφαση της 
Συνέλευσης του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, σχετικά με τις τροποποιήσεις του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προ-
ηγμένη και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα».
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12. Την υπ’ αρ. 3/19.5.2022 (θέμα 2ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής.

13. Την υπ’ αρ. 6/27.5.2022 (θέμα 36Α) πράξη απόφα-
σης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
σχετικά με τις τροποποιήσεις του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηρι-
ωμένη Μαιευτική Φροντίδα».

14. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορι-
σμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και 
την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12.8.2020 «Παράταση της 
Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650).

15. Την υπ’ αρ. 65311/31.8.2021 πράξη «Συγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» του 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

16. Την υπ’ αρ. 84625/12.10.2021 πράξη «Ανασυγκρό-
τησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής» του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

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

την τροποποίηση της υπ’ αρ. 8364/20.8.2018 πράξη 
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: «Έγκριση Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη 
και Τεκμηριωμένη Μαιευτική Φροντίδα» του Τμήματος 
Μαιευτικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» 
(Β΄ 4302), σύμφωνα με την υπ’ αρ. 19/5.10.2021 (Θέμα 
6ο) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαιευτικής, 
ως προς τα άρθρα 3, 5 και 7, τα οποία διαμορφώνονται 
ως ακολούθως:

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαιευτικής του Πανεπιστημί-

ου Δυτικής Αττικής, απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), στην Προηγμένη και Τεκμηριωμένη 
Μαιευτική Φροντίδα (Master of Science in Advanced and 
Evidence Based Midwifery Care), με δύο ειδικεύσεις: Κοι-
νοτική Μαιευτική Φροντίδα (Community Midwifery Care) 
και Καρδιοτοκογραφία και Τεχνολογικές Εφαρμογές 
στην Μαιευτική (Cardiotocography and Technological 
Applications in Midwifery)».

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Το Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική δι-
άρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ελά-
χιστο σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών. Το πρώτο (1) και 
το δεύτερο (2) εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία, 
παρακολούθηση σεμιναρίων και εκπόνηση εργασιών, 
ενώ το τρίτο (3) εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση 
και εξέταση της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, 
η οποία αντιστοιχεί σε είκοσι επτά (27) πιστωτικές μονά-
δες - ECTS και την εκπόνηση εργαστηρίου ειδίκευσης, το 
οποίο αντιστοιχεί σε τρεις (3) πιστωτικές μονάδες - ΕCTS. 
Η διπλωματική μεταπτυχιακή εργασία, υποβοηθείται 
από τα εξειδικευμένα σεμινάρια του τρίτου (3) εξαμή-
νου. Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), απαιτούνται τριάντα (30) πιστωτικές 
μονάδες ανά εξάμηνο, συνολικά δηλαδή ενενήντα (90) 
πιστωτικές μονάδες - ECTS και για τα τρία (3) εξάμηνα. 
Το πρώτο εξάμηνο έχει υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 
(ΥΚ), το δεύτερο εξάμηνο περιλαμβάνει υποχρεωτικά 
μαθήματα ειδίκευσης (ΥΕ) (Α και Β ειδίκευσης) και ο κάθε 
φοιτητής μπορεί να επιλέξει μαθήματα μίας ειδίκευσης. 
Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η ελληνική 
ή και η αγγλική. 

Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Μαθήματα Πιστωτικές 
Μονάδες
(ΕCTS)

Τύπος
Μαθήματος

Α΄ Εξάμηνο

Μεθοδολογία της έρευνας 6 ΥΚ

Περιγεννητική Ψυχική Υγεία 6 ΥΚ

Συμβουλευτική και επικοινωνία 6 ΥΚ

Τεκμηριωμένη λήψη κλινικής απόφασης στη Μαιευτική 6 ΥΚ

Επιδημιολογία - Βιοστατιστική 6 ΥΚ

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ Εξάμηνο
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α

Πρωτοβάθμια Μαιευτική φροντίδα 7.5 ΥΕΑ

Προαγωγή φυσικού τοκετού - πρωτόκολλα 7.5 ΥΕΑ
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Μητρικός Θηλασμός 7.5 ΥΕΑ

Κατ’ οίκον φροντίδα νεογνού 7.5 ΥΕΑ

Β΄ Εξάμηνο
ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β

Ηλεκτρονική Παρακολούθηση εμβρύου στη κύηση και τον τοκετό 7.5 ΥΕΒ

Βασική Υπερηχογραφία στην κύηση 7.5 ΥΕΒ

Διαχείριση επείγοντος στη Μαιευτική 7.5 ΥΕΒ

Διαχείριση καταστάσεων υψηλού κινδύνου στη Μαιευτική 7.5 ΥΕΒ

Σύνολο 30

Γ΄ Εξάμηνο

Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία 27 ΥΚ

Εργαστήριο Ειδίκευσης 3 ΥΕΑ ή ΥΕΒ

Σύνολο 30

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

σίας πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα. Μπορεί 
να γραφτεί στην αγγλική γλώσσα, μετά από αίτηση του 
μεταπτυχιακού φοιτητή με σύμφωνη γνώμη του επιβλέ-
ποντος και έγκριση από τη Συνέλευση.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο 
ΠΜΣ ορίζεται σε εξήντα (60) κατ’ έτος. 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. Στους υπεράριθμους δεν υπολογί-
ζεται ο αριθμός των ισοβαθμούντων.

Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 8364/20.8.2018 πράξη από-
φασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής με θέμα: «Έγκριση Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Προηγμένη και Τεκμηρι-
ωμένη Μαιευτική Φροντίδα» του Τμήματος Μαιευτικής, 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας» (Β΄ 4302), 
εξακολουθεί να ισχύει.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από το Χειμερινό εξάμηνο 
του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 2 Ιουνίου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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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,

*02029971006220012*
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