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1 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική 
Οπτομετρία και Όραση» («Clinical Optometry and 
Vision») του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

2 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
«Environmental health and communication in 
general and special education and training» («Πε-
ριβαλλοντική υγεία και επικοινωνία στη γενική 
και ειδική αγωγή και εκπαίδευση») του Τμήματος 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημό-
σιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 Αριθμ. 46472 (1)

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική 

Οπτομετρία και Όραση» («Clinical Optometry 

and Vision») του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστη-

μών της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 

 Η 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 
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. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά 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 Θρησκευμάτων, 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/ 2017 (Α’ 114) 
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

9. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βι-
ωσιμότητας» για την ίδρυση και λειτουργία του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική 
Οπτομετρία και Όραση».

10. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Κλινική Οπτομετρία και 
Όραση».

11. Την υπ’ αρ. 01/31-01-2022 (θέμα 5ο) πράξη της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτι-
κής Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση και 
λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Κλινική Οπτομετρία και Όραση».

12. Την υπ’ αρ. 01/07-02-2022 (θέμα 2ο) απόφαση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Ίδρυση και λειτουργία του 
ΠΜΣ με τίτλο «Κλινική Οπτομετρία και Όραση».

13. Την υπ’ αρ. 2/14-02-2022 (θέμα 31ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ίδρυση 
και λειτουργία του ΠΜΣ με τίτλο «Κλινική Οπτομετρία 
και Όραση».

14. Το υπ’ αρ. 14929/18-02-2022 έγγραφο του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση ίδρυ-
σης του ΠΜΣ με τίτλο «Κλινική Οπτομετρία και Όραση».
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15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίησης 
στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (υπό στοιχεία 
19974/Ζ1/22-02-2022 και 27194/Ζ1/10-03-2022), της πρό-
τασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/6.8.2019 απόφαση της 
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Διορισμός Πρύ-
τανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 564), καθώς και την υπό 
στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 «Παράταση της θητείας 
του Πρύτανη και των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Υ.Ο.Δ.Δ. 650) όμοια.

17. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

18. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» .

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

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος Βιο-
ϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας και 
Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο 
«Κλινική Οπτομετρία και Όραση» («Clinical Optometry 
and Vision») από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξάμηνο 
του ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023, Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Κλινική Οπτο-
μετρία και Όραση» («Clinical Optometry and Vision») 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Σκοπός - Γνωστικό αντικείμενο

Το Π.Μ.Σ. έχει ως σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της 
Κλινικής Οπτομετρίας και συγκεκριμένα στον έλεγχο, δι-
άγνωση, πρόληψη και αντιμετώπιση σοβαρών προβλη-
μάτων των οφθαλμών και της πιθανής απειλής κατά της 
όρασης, υπό το πρίσμα της σύγχρονης τεχνολογίας και 
της επιστήμης, όπως αυτές εξελίσσονται σήμερα στην 
παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Σκοπός επίσης είναι 
η παραγωγή νέας γνώσης και η προαγωγή της έρευνας 
στον τομέα της Οπτομετρίας και των κλινικών μέσων 
καθώς και η εκπαίδευση νέων ακαδημαϊκών δασκάλων 
και ερευνητών, οι οποίοι θα δύνανται να παράγουν, να 
επεξεργάζονται και να διδάσκουν αυτή τη γνώση, ανα-
παράγοντας έτσι την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το Π.Μ.Σ. 
δίνει έμφαση στην απόκτηση θεωρητικών γνώσεων και 
πρακτικών δεξιοτήτων με στόχο τη δημιουργία μετα-
πτυχιακών αποφοίτων με υψηλή θεωρητική κατάρτιση, 
τεχνογνωσία και πρακτική εμπειρία, ώστε να ανταποκρί-
νονται πλήρως σε θέσεις αυξημένης ευθύνης και στις 

συμβατές ανάγκες που επιβάλλουν οι ραγδαίες τεχνο-
λογικές εξελίξεις στην παγκόσμια αγορά εργασίας, στον 
τομέα της Κλινικής Οπτομετρίας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ, το τμήμα 
Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών Υγείας 
και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα 
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Κλινική Οπτομετρία και Όραση». Ο τίτλος στην 
Αγγλική είναι: «Clinical Optometry and Vision».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι 
πτυχίου Οπτικού-Οπτομέτρη, του πρώην Τμήματος Οπτι-
κής και Οπτομετρίας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας 
και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας ή του Τμήματος Βιοϊατρι-
κών Επιστημών, Κατεύθυνσης Οπτικής και Οπτομετρίας, 
της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής ή κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής 
ή Βιολογίας Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή Ομοταγών 
και Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής από 
το Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Γλώσσα 
Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Χρονική Διάρκεια Σπουδών:
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 

στη λήψη Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξά-
μηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος κλινικής 
άσκησης ή εναλλακτικά εκπόνησης διπλωματικής ερ-
γασίας.

Γλώσσα Διδασκαλίας του ΠΜΣ.
Η γλώσσα διδασκαλίας και η γλώσσα συγγραφής της 

διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.
Πιστωτικές μονάδες (ECTS):
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολο-

κλήρωση του Π.Μ.Σ. είναι οι εξής: α) για 1ο εξάμηνο 
σπουδών, παρακολούθηση και επιτυχή ολοκλήρωση 
4 υποχρεωτικών μαθημάτων με σύνολο εξαμήνου 30 
ECTS, β) για το 2ο εξάμηνο σπουδών, παρακολούθηση 
και επιτυχή ολοκλήρωση 4 υποχρεωτικών μαθημάτων 
με σύνολο εξαμήνου 30 ECTS, γ) για το 3ο εξάμηνο σπου-
δών, κατ’ επιλογή παρακολούθηση κλινικής άσκησης που 
αριθμεί 30 ECTS ή εναλλακτικά εκπόνηση και επιτυχή 
ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας που αριθμεί 
επίσης 30 ECTS.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι ενενήντα (90) ECTS, τριάντα (30) 
ECTS ανά εξάμηνο σπουδών.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρουσιάζεται 
παρακάτω.
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1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ

Υ: Υποχρεωτικό
ECTS

CO A1 Οπτική της Οπτομετρίας Y 8

CO A2 Οπτομετρική Κλινική Επιστήμη Y 8

CO A3 Οφθαλμική Φαρμακολογία Υ 7

CO A4 Οφθαλμική Παθολογία Υ 7

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ

Υ: Υποχρεωτικό
ECTS

CO B1
Σύγχρονη Διαχείριση Διαθλαστικών 

Αμετρωπιών
Υ 8

CO B2 Σύγχρονη Διαγνωστική Οπτομετρία Υ 8

CO B3
Οφθαλμολογική Θεραπευτική 

Διαχείριση
Υ 7

CO B4
Μεθοδολογία Έρευνας στο χώρο 

της Υγείας
Υ 7

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Κατ’ επιλογή 

Υποχρεωτικό

ECTS

CO C1a Κλινική Άσκηση 30

CO C1b
Μεταπτυχιακή Διπλωματική 

εργασία
30

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ECTS

ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Σε περίπτω-
ση ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των 
εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί 
και ο τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος. Επιπλέον του 
αριθμού των 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.

Στον αριθμό των εισακτέων λαμβάνονται υπόψη και οι 
φοιτητές με δωρεάν φοίτηση, 30% του συνόλου των νεο-
εισερχομένων φοιτητών, δηλαδή έως εννέα (9) φοιτητές, 
οι οποίοι δεν θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα 
με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. μπορούν 
να αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Βιοϊατρικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλη 

Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδαπής, κα-
θώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Διδασκαλία με εξ αποστάσεως μέσα

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται δια ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνεται σε ποσο-
στό όχι μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 
ή όπως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμή-
ματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
στο Άλσος Αιγάλεω. Το Τμήμα διαθέτει ικανό αριθμό αι-
θουσών και εργαστηριακών χώρων για την απρόσκοπτη 
διεξαγωγή των θεωρητικών και εργαστηριακών μαθη-
μάτων του Π.Μ.Σ. Τα κτίρια του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής στο Άλσος Αιγάλεω έχουν διαμόρφωση για πλή-
ρη πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 
θα γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος η οποία 
θα στελεχώνεται από μέλη του Διοικητικού Προσωπικού 
του ΠΑ.Δ.Α., μέλη ΕΔΙΠ και μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος ή 
κατόπιν ανοικτής προκήρυξης, όπου απαιτείται.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πέντε 
(5) ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2026-2027, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/ 
2017 (με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας του 
κατά τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).

Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να 
καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Τα τέλη 
φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ, τα 
οποία καταβάλλονται σε δύο ισόποσες δόσεις, κατά την 
εγγραφή και στην έναρξη του Β’ εξαμήνου.

Έκτακτη χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, 
κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα 
και από άλλους, κατά το νόμο, πόρους, εφόσον προ-
κύψουν, δύνανται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου 
να μειωθεί η επιβάρυνση των φοιτητών σε τέλη φοίτη-
σης, είτε για να χορηγηθούν πρόσθετες παροχές στους 
φοιτητές.

Η εκπαίδευση παρέχεται χωρίς τέλη φοίτησης στους 
δικαιούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέχρι το 30% 
του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων ανά εισαγω-
γή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.
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Άρθρο 13
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, 12 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ 

   Ι 

 Αριθμ. 46465 (2)
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 

«Environmental health and communication in 

general and special education and training» («Πε-

ριβαλλοντική υγεία και επικοινωνία στη γενική 

και ειδική αγωγή και εκπαίδευση») του Τμήμα-

τος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής 

Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-

τικής. 

 Η 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 
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. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπι-
στημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαί-
δευση, πειραματικά 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 Θρησκευμάτων 
«Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/ 2017 (Α’ 114) 
για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπόνησης 
Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

9. Τη σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση Βιωσι-
μότητας» για την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Environmental 
health and communication in general and special 
education and training».

10. Τη σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» για 
την ίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο «Environmental health and 
communication in general and special education and 
training».

11. Την υπ’ αρ. 2/9-2-2022 (θέμα 1ο) πράξη της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας 
της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής, σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση και λει-
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο «Environmental health and communication in 
general and special education and training».

12. Την υπό στοιχεία 2Α/09-02-2022 (θέμα 3ο) από-
φαση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: Ίδρυση και 
λειτουργία του ΠΜΣ με τίτλο «Environmental health and 
communication in general and special education and 
training».

13. Την υπ’ αρ. 2/14-02-2022 (θέμα 37ο) απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: 
Ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ με τίτλο «Environmental 
health and communication in general and special 
education and training».

14. Το υπ’ αρ. 14929/18-02-2022 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Environmental health and 
communication in general and special education and 
training».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθε-
σμία των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινο-
ποίησης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(υπό στοιχεία 19974/Ζ1/22-02-2022 και 27192/Ζ1/
10-03-2022), της πρότασης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμά-
των «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων 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) 
όμοια.

17. Την υπ’ αρ. 65311/31-08-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Συγκρότησης της 
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

18. Την υπ’ αρ. 84625/12-10-2021 πράξη του Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Ανασυγκρότησης 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

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

Την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τμήματος 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας 
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Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο 
«Environmental health and communication in general 
and special education and training» («Περιβαλλοντική 
υγεία και επικοινωνία στη γενική και ειδική αγωγή και 
εκπαίδευση») από το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023, ως 
ακολούθως:

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 2022 - 2023, Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Environmental health 
and communication in general and special education 
and training» («Περιβαλλοντική υγεία και επικοινωνία 
στη γενική και ειδική αγωγή και εκπαίδευση») σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α’ 114).

Άρθρο 2
Σκοπός - Γνωστικό αντικείμενο

Το προτεινόμενο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών «Environmental health and communication in 
general and special education and training» («Περι-
βαλλοντική υγεία και επικοινωνία στη γενική και ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση») δύναται να πρωτοπορήσει στην 
εκπαίδευση ατόμων που επιθυμούν να ενταχθούν στην 
τυπική, μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση για την προώ-
θηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και 
προαγωγής της υγείας στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου 
μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της 
«Περιβαλλοντικής υγείας και επικοινωνίας στη γενική και 
ειδική αγωγή και εκπαίδευση», παρέχοντας στους εκπαι-
δευόμενους συγκεκριμένες πληροφορίες και ικανότητες 
κριτικής αξιολόγησης, ως προς τα περιβαλλοντικά ζητή-
ματα που αδιαμφησβήτητα επιβάλλεται να ενσωματω-
θούν και να προάγουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο 
σχολικό περιβάλλον αλλά και στην κοινότητα εν γένει. 
Αυτές οι δεξιότητες θα τους καταστήσουν ικανούς να 
συμμετάσχουν και να ηγηθούν στις διαδικασίες εφαρ-
μογής προγραμμάτων, τόσο για τον γενικό πληθυσμό 
όσο και για άτομα με ειδικές δεξιότητες, καθορίζοντας 
έτσι την ποιότητα της υγείας και του περιβάλλοντος στις 
επόμενες δεκαετίες μέσω της εκπαίδευσης των μελλο-
ντικών ληπτών αποφάσεων.

Στο ΠΜΣ, οι φοιτητές κατανοούν το ρόλο της επικοινω-
νίας στην αντιμετώπιση πολύπλοκων κοινωνικών προ-
κλήσεων και ευκαιριών σχετικά με θέματα περιβάλλο-
ντος και υγείας από διάφορες οπτικές γωνίες και κυρίως 
αυτή της εκπαίδευσης. Η επικοινωνία προσανατολισμένη 
στις ραγδαίες κοινωνικές μεταβολές είναι απαραίτητη 
για την αντιμετώπιση μερικών από τις μεγάλες προκλή-
σεις της εποχής μας. Η μετάβαση σε αειφόρα πρότυπα 
κατανάλωσης και παραγωγής, οι μέθοδοι αγωγής και 
προαγωγής υγείας που πλαισιώνουν την τυπική μη τυπι-
κή και άτυπη εκπαίδευση, η ποιότητα των τροφίμων και 
του περιβάλλοντος και τέλος η προώθηση συμπεριφο-
ρών σε όλα τα μέλη της κοινότητας αποτελούν φλέγοντα 

θέματα. Η αποτελεσματική προσαρμογή στις σύγχρονες 
παγκόσμιες απαιτήσεις καθορίζει την ανάγκη για βαθιά 
κατανόηση θεμάτων υγείας και περιβάλλοντος καθώς 
και των αλληλεπιδράσεων τους. Το ΠΜΣ προβάλει το 
αγαθό της πλανητικής υγείας μέσα από το πρίσμα ενός 
υγιούς περιβάλλοντος και αποτελεσματικής εκπαίδευ-
σης και επικοινωνίας, στοιχεία που επιτρέπουν στους 
πολίτες να απολαμβάνουν μια ατομικά, κοινοτικά και 
δημόσια βιώσιμη καθημερινότητα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ, το Τμήμα 
Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας 
Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα απονέ-
μει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο 
«Environmental health and communication in general 
and special education and training». Ο τίτλος στην Ελ-
ληνική είναι: «Περιβαλλοντική υγεία και επικοινωνία στη 
γενική και ειδική αγωγή και εκπαίδευση».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι όλων των Παι-
δαγωγικών Τμημάτων, πτυχιούχοι και διπλωματούχοι 
όλων των τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών, πτυχιούχοι 
Περιβαλλοντικών Επιστημών των Πανεπιστημίων, πτυ-
χιούχοι του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, 
Τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και πτυχιούχοι 
όλων των συναφών φυσικών επιστημών και επιστημών 
υγείας της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από 
τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. καθώς και από-
φοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, 
αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - Γλώσσα 
Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Χρονική Διάρκεια Σπουδών.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 

στη λήψη Δ.Μ.Σ. ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμη-
να, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας. Η επιτρεπόμενη διάρκεια ολο-
κλήρωσης των υποχρεώσεων για την λήψη του διπλώ-
ματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι από τρία (3) έως 
έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 
μπορεί να δοθεί αναστολή φοίτησης με εισήγηση της 
Συντονιστικής Επιτροπής και απόφαση της Συνέλευσης 
Τμήματος και ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στην 
συνολική απαιτούμενη διάρκεια απονομής του Δ.Μ.Σ.

Γλώσσα Διδασκαλίας του ΠΜΣ.
Η γλώσσα διδασκαλίας και η γλώσσα συγγραφής της 

διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική.
Πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα, έκαστο 

διάρκειας τουλάχιστον δεκατριών (13) εβδομάδων, [60 
ECTS], καθώς και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή μετα-
πτυχιακής διπλωματικής εργασίας [30 ECTS]. Συνολικά 
απαιτούνται ενενήντα (90) ECTS για την απόκτηση τίτ-
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λου. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε τέσσερις (4) μονάδες 
ECTS εκτός από την Πρακτική Άσκηση που περιλαμβά-
νεται και στα 2 εξάμηνα που αντιστοιχεί σε 10ΕCTS [(10 
μαθήματα x 4 ECTS = 40ECTS) + (2-Πρακτική x 10 ECTS =
20 ECTS) = ΣΥΝΟΛΟ =60 ECTS]. Το πρώτο και δεύτερο 
διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνουν διδασκαλία (παραδό-
σεις, μελέτες πεδίου, εργαστηριακές ασκήσεις και εξετά-
σεις). Το τρίτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της 
Διπλωματικής Εργασίας.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων παρουσιάζεται 
παρακάτω.

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υ: Υποχρεωτικό 

Ε: Επιλογής
ECTS

EHCE1

Θεμέλια Περιβαλλοντικής 

Επικοινωνίας – Προασπίζοντας 

την Υγεία

Foundations of Environmental 

Communication - Protecting 

Health

Y 4

EHCE2

Εισαγωγή στην Επιδημιολογία 

και τη Δημόσια Υγεία στη Γενική 

και Ειδική Αγωγή Introduction to 

Epidemiology and Public Health 

in General and Special Education

Y 4

EHCE3

Αγωγή και Προαγωγή Υγείας: 

Από την Κοινότητα στο 

Σχολείο της Αειφορίας και της 

Συνεκπαίδευσης

Health Education and Promotion: 

From the Community to the 

School of Sustainability and 

Inclusive Education

Υ 4

EHCE4

Διαχείριση Κρίσεων στην 

Κοινότητα και στο Σχολείο

Crisis Management in the 

Community and at School

Υ 4

EHCE5

Πρακτική άσκηση (Ι) σε Δομές 

Ειδικής

 Αγωγής και Εκπαίδευσης

Internship (I) in Special 

Education Structures

Υ 10

EHCE6

Θεωρίες μάθησης και Ειδικής 

Αγωγής

Theories of Learning and Special 

Education

Ε 4

EHCE7

Προγράμματα Παρέμβασης στην 

Ειδική Αγωγή

Special Education Intervention 

Programs

Ε 4

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υ: Υποχρεωτικό 

Ε: Επιλογής
ECTS

EHCE8

Στρατηγικές Eπικοινωνίας σε 

Θέματα Υγείας και Περιβάλλοντος 

Communication Strategies on 

Health and Environment

Υ 4

EHCE9

Επικοινωνία για Αλλαγή 

Συμπεριφοράς:

Άτομα και Κοινότητες στο 

Πλαίσιο της Αειφορίας και της 

Συνεκπαίδευσης

Communication for Behavioral 

Change: Individuals and 

Communities in the Context 

of Sustainability and Inclusive 

Education

Υ 4

EHCE10

Ηγεσία και Αξιολόγηση του 

Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική 

Αγωγή

Leadership and Evaluation of the 

Educational Projects in Special 

Education

Υ 4

EHCE11

Αξιολόγηση Ειδικών 

Εκπαιδευτικών

Aναγκών

Assessment of Special Education 

Needs

Υ 4

EHCE12

Πρακτική άσκηση (ΙΙ) σε Δομές 

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Internship (II) in Special 

Education Structures

Υ 10

EHCE13

Οικοθεραπεία: Από την Θεωρία 

στην Πράξη

Ecotherapy: From Theory to 

Practice

Ε 4

EHCE14

Διαπολιτισμική Επικοινωνία και 

Συνεκπαίδευση στον Τομέα της 

Περιβαλλοντικής Υγείας

Intercultural Communication and 

Inclusive Education in the Field of 

Environmental Health

Ε 4

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υ: Υποχρεωτικό 

Ε: Επιλογής
ECTS

EHCE15
Διπλωματική Eργασία

Diploma Thesis
Υ 30

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ

ECTS ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
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Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε εξήντα (60). Σε περίπτωση 
ισοψηφίας υποψηφίων αυξάνεται ο αριθμός των εισα-
κτέων μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εισαχθεί και ο 
τελευταίος ισοψηφών υποψήφιος.

Επιπλέον του αριθμού των 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. Στον αριθμό των εισακτέων λαμβά-
νονται υπόψη και οι φοιτητές με δωρεάν φοίτηση, 30% 
του συνόλου των νεοεισερχομένων φοιτητών, δηλαδή 
έως δεκαοκτώ (18) φοιτητές, οι οποίοι δεν θα κατα-
βάλλουν τέλη φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 35 του
ν. 4485/2017.

Άρθρο 8
Διδακτικό Προσωπικό

Τη διδασκαλία των μαθημάτων στο Π.Μ.Σ. μπορούν να 
αναλαμβάνουν μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δημόσιας και 
Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και της αλλοδα-
πής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Διδασκαλία με εξ αποστάσεως μέσα

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και 
με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η διδασκαλία με 
μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θα γίνεται σε ποσο-
στό όχι μεγαλύτερο του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) 
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017 
ή όπως ορίζεται από την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 10
Υλικοτεχνική υποδομή

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του 
Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
στην Πανεπιστημιούπολη Αθηνών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής στη Λ. Αλεξάνδρας. Το Τμήμα διαθέτει 
ικανό αριθμό αιθουσών και εργαστηριακών χώρων για 
την απρόσκοπτη διεξαγωγή των θεωρητικών και εργα-
στηριακών μαθημάτων του Π.Μ.Σ. Τα κτίρια της Πανε-
πιστημιούπολης Αθηνών, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής έχουν διαμόρφωση για πλήρη πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Π.Μ.Σ. 
γίνεται από τη Γραμματεία του Προγράμματος που εί-
ναι εγκατεστημένη στο Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής 
Υγείας του ΠΑ.Δ.Α., και στελεχώνεται από μέλη του Δι-
οικητικού Προσωπικού του ΠΑ.Δ.Α., μέλη ΕΔΙΠ και μέλη 
ΕΤΕΠ του Τμήματος ή κατόπιν ανοικτής προκήρυξης, 
όπου απαιτείται.

Άρθρο 11
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πέντε 
(5) ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2026-2027, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής 
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 8 του 
άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 4485/ 
2017 (με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας του 
κατά τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).

Άρθρο 12
Κόστος Λειτουργίας

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να 
καλυφθεί σε τακτική βάση από τέλη φοίτησης. Τα τέλη 
φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.850,00 ευρώ, τα 
οποία καταβάλλονται σε τρεις ισόποσες δόσεις.

Έκτακτη χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κλη-
ροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα και 
από άλλους, κατά το νόμο, πόρους, εφόσον προκύψουν, 
δύνανται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να μειωθεί η 
επιβάρυνση των φοιτητών σε τέλη φοίτησης, είτε για να 
χορηγηθούν πρόσθετες παροχές στους φοιτητές.

Η εκπαίδευση παρέχεται χωρίς τέλη φοίτησης στους 
δικαιούχους μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέχρι το 30% 
του συνολικού αριθμού των συμμετεχόντων ανά εισαγω-
γή, σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 13
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, 12 Μαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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*02024952005220008*

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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