
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 819/12751/24.04.2018 
απόφασης (Β΄  2135) και της υπ’ αρ. απόφασης 
1824/26125/03.08.2018 (Β΄ 3896) όπως έχουν τρο-
ποποιηθεί και ισχύουν με την απόφαση 148/926/
21822/8.07.2021 (Β΄  3378) σχετικά με την ίδρυση 
και τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών - Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοη-
λεκτρονική» του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών 
της Σχολής Θετικών Επιστημών, του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπο-
λογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Νανοεπιστή-
μης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
(Ι.Ν.Ν./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ).

2 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1366/20840/28.6.2018 
απόφασης (Β΄ 2969 Διόρθωση Σφαλμάτων 
Β΄ 212/2019) και της υπ’ αρ. 1741/25233/30.7.2018 
(Β΄  3856) απόφασης του κανονισμού (Διόρθω-
ση Σφαλμάτων Β΄  4836/2019) του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία  - 
Public Health» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 44846 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 819/12751/24.04.2018 

απόφασης (Β΄  2135) και της υπ’ αρ. απόφα-

σης 1824/26125/03.08.2018 (Β΄  3896) όπως 

έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με την από-

φαση 148/926/21822/8.07.2021 (Β΄ 3378) σχε-

τικά με την ίδρυση και τον Κανονισμό του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Δ.Π.Μ.Σ. 

«Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» του Τμήμα-

τος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών 

Επιστημών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μη-

χανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών 

και του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανο-

τεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Ι.Ν.Ν./

Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ).

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρθρων 32 και 45.

2. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) 
και την παρ. γ. του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),
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3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπο-
λογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των 
Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/ Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11- 2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

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

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

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

9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ.: α) 819/
12751/24.04.2018 (Β΄ 2135) και της υπ΄ αρ. 1824/26125/
30.08.2018 απόφασης (Β΄ 3896), όπως έχουν τροποποι-
ηθεί με την υπ’ αρ. 148/926/21822/08.07.2021 απόφαση 
(Β΄ 3378) σχετικά με την ίδρυση και τον Κανονισμό του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - Δ.Π.Μ.Σ. με 
τίτλο: «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» του Τμήματος 
Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών, 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολο-
γίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης 
και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (Ι.Ν.Ν./
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ).

10. Την απόφαση της Ε.Δ.Ε. του Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη 
Οπτοηλεκτρονική» (συνεδρίαση υπ’ αρ. 38/20.05.2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
με αριθμό 47/2.6.2022).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων Τμημάτων (για Δ.Π.Μ.Σ. και ΔΔ.Π.Μ.Σ.).

13. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 204/9.6.2022).

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αρ. 819/
12751/24.04.2018 (Β΄ 2135) όπως έχει τροποποιηθεί 
με την υπ’ αρ. 148/926/21822/08.07.2021 απόφαση 
(Β΄ 3378) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών - 
Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» του Τμή-
ματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επι-
στημών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Νανοεπι-
στήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
(Ι.Ν.Ν./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ)., ως ακολούθως και αφορά στους 
μεταπτυχιακούς φοιτητές με έτος εισαγωγής το ακαδη-
μαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Ο πίνακας του προγράμματος μαθημάτων τροποποι-
είται ως ακολούθως:
Α’ Εξάμηνο Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός 
Μαθήματος

Τίτλος 
Μαθήματος

ECTS

ΕΟΗ_301 Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική 8
ΕΟΗ_302 Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers και Μη-

Γραμμική Οπτική
8

ΕΟΗ_303 Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγών και Να-
νοδιατάξεων

7

ΕΟΗ_304 Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία και 
Οπτικές Ιδιότητες Υλικών

7

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός 

Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS

ΕΟΗ_305 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Σήματα και 
Συστήματα Επεξεργασίας

8

ΕΟΗ_306 Ολοκληρωμένα Οπτοηλεκτρονικά -Αι-
σθητήρες και Μετρολογία

8

ΕΟΗ_307 Στοχευμένη Ερευνητική Εργασία 6
ΕΟΗ_3* Υποχρεωτική Συμπλήρωση 8 Π.Μ. από 

τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλο-
γής: ΕΟΗ-ΜΕ

8

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Γ’ Εξάμηνο 

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός 

Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS

ΕΟΗ_315 Βιομηχανική Πρακτική / Εργαστηριακή 
Άσκηση

10

ΕΟΗ_316 Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωματι-
κή Εργασία (Ε.Μ.Δ.Ε.)

20

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
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Μαθήματα επιλογής ΕΟΗ-ΜΕ
Κωδικός 

Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS

ΕΟΗ_308 Οπτικές Τηλεπικοινωνίες 4
ΕΟΗ_309 Οπτική σχεδίαση - Προσομοιώσεις δι-

άδοσης ακτινοβολίας
4

ΕΟΗ_310 Θερμική Απεικόνιση και Εφαρμογές 4
ΕΟΗ_311 Συμβολομετρία - Ολογραφία - Εφαρ-

μογές
4

ΕΟΗ_312 Οργανικά Οπτοηλεκτρονικά 4
ΕΟΗ_313 Μικρο/νανοτεχνολογία - Ανάπτυξη 

Μικροδιατάξεων
4

ΕΟΗ_314 Βιοφωτονική 4
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-

κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με από-
φαση των αρμοδίων οργάνων και έγκριση της Συγκλήτου.

Η τροποποίηση αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφε-
ξής. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 819/12751/24.04.2018 
απόφαση (Β΄ 2135) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 
148/926/21822/08.07.2021 απόφαση (Β΄ 3378).

Β. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1824/26125/03.08.2018 
απόφασης (Β΄ 3896) όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ 
αρ. 148/926/21822/08.07.2021 απόφαση (Β΄ 3378) σχετι-
κά με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών-Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη Οπτοηλεκτρονική» 
του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών 
Επιστημών, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Πατρών και του Ινστιτούτου Νανοεπι-
στήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
(Ι.Ν.Ν./Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.-Δ), ως ακολούθως:

Άρθρο 6 
Εκπαιδευτική δομή του ΔΠΜΣ 

Ο πίνακας της παρ. 6.2 τροποποιείται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά Μαθήματα

Κωδικός 
Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος ECTS

ΕΟΗ_301 Εφαρμοσμένη Οπτική και Φωτονική 8
ΕΟΗ_302 Κβαντική Ηλεκτρονική: Lasers και Μη-

Γραμμική Οπτική
8

ΕΟΗ_303 Οπτοηλεκτρονική Ημιαγωγών και Να-
νοδιατάξεων

7

ΕΟΗ_304 Εφαρμοσμένη Φασματοσκοπία και 
Οπτικές Ιδιότητες Υλικών

7

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Β’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός 

Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS

ΕΟΗ_305 Ηλεκτρονικά Κυκλώματα, Σήματα και 
Συστήματα Επεξεργασίας

8

ΕΟΗ_306 Ολοκληρωμένα Οπτοηλεκτρονικά -Αι-
σθητήρες και Μετρολογία

8

ΕΟΗ_307 Στοχευμένη Ερευνητική Εργασία 6
ΕΟΗ_3* Υποχρεωτική Συμπλήρωση 8 Π.Μ. από 

τα προσφερόμενα Μαθήματα Επιλο-
γής: ΕΟΗ-ΜΕ

8

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Γ’ Εξάμηνο

Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κωδικός 

Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS

ΕΟΗ_315 Βιομηχανική Πρακτική / Εργαστηρι-
ακή Άσκηση

10

ΕΟΗ_316 Ερευνητική Μεταπτυχιακή Διπλωμα-
τική Εργασία (Ε.Μ.Δ.Ε.)

20

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
Μαθήματα επιλογής

ΕΟΗ-ΜΕ
Κωδικός 

Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος ECTS

ΕΟΗ_308 Οπτικές Τηλεπικοινωνίες 4
ΕΟΗ_309 Οπτική σχεδίαση - Προσομοιώσεις 

διάδοσης ακτινοβολίας
4

ΕΟΗ_310 Θερμική Απεικόνιση και Εφαρμογές 4
ΕΟΗ_311 Συμβολομετρία - Ολογραφία - Εφαρ-

μογές
4

ΕΟΗ_312 Οργανικά Οπτοηλεκτρονικά 4
ΕΟΗ_313 Μικρο/νανοτεχνολογία - Ανάπτυξη 

Μικροδιατάξεων
4

ΕΟΗ_314 Βιοφωτονική 4
Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-

κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με από-
φαση των αρμοδίων οργάνων και έγκριση της Συγκλήτου.

Το 14ο εδάφιο του άρθρου 6.4 «Βαθμολογία-Εξετά-
σεις-Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ» τροποποιείται ως εξής:

«Για την εξέταση της διπλωματικής εργασίας, ορίζεται 
από την ΕΔΕ του προγράμματος Τριμελής Εξεταστική 
Επιτροπή. Μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής 
διπλωματικών εργασιών, συμπεριλαμβανομένου του 
επιβλέποντος, δύνανται να ορίζονται όλοι οι διδάσκο-
ντες στους οποίους μπορεί να ανατίθεται εκπαιδευτικό/
διδακτικό έργο στο ΠΜΣ., υπό τις ειδικότερες προϋπο-
θέσεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017».

Η τροποποίηση αφορά στους μεταπτυχιακούς φοιτητές 
με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφε-
ξής. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 1824/26125/03.08.2018 
απόφαση (Β΄ 3896) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με 
την υπ’ αρ. 148/926/21822/08.07.2021 απόφαση (Β΄ 3378).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 14 Ιουνίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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Αριθμ. 44926  (2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1366/20840/28.6.2018 

απόφασης (Β΄ 2969 Διόρθωση Σφαλμάτων 

Β΄ 212/2019) και της υπ’ αρ. 1741/25233/30.7.2018 

(Β΄ 3856) απόφασης του κανονισμού (Διόρθω-

ση Σφαλμάτων Β΄ 4836/2019) του Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία - 

Public Health» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής 

Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως των άρθρων 32 και 45.

2. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) 
και την παρ. γ. του άρθρου 17 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142),

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

4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων υπό στοιχεία: 
α) 163204/ Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των δι-
ατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχι-
ακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-
Λοιπά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11- 2017 «Διευκρινίσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄  114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/
9-2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυ-
ση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση δια-
τάξεων του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

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

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), το 
οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

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

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

9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ.: α) 1366/
20840/28.6.2018 (Β΄  2969) σχετικά με την επανίδρυ-
ση (Διόρθωση Σφαλμάτων Β΄  212/2019) και β) 1741/
25233/30.7.2018 (Β΄  3856) (Διόρθωση Σφαλμάτων 

Β΄ 4836) σχετικά με έγκριση Κανονισμού του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δημόσια Υγεία - Public 
Health» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρι-
κής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 829/9.5.2022).

11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχια-
κών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 
υπ’ αρ. 47/2.6.2022).

12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 204/9.6.2022).

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 1366/20840/28.6.2018 
απόφασης (Β΄ 2969), (Διόρθωση Σφαλμάτων Β΄ 212/2019) 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμή-
ματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πα-
νεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Δημόσια Υγεία - Public 
Health», από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, ως ακο-
λούθως:

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

O πίνακας του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής:

ΚΩΔ. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECTS
(Α΄εξάμηνο) Υποχρεωτικά

PHN_01 Εισαγωγή στην Υγιεινή 
Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό 4

PHN_02

Εισαγωγή στην Προαγω-
γή Υγείας - Αγωγή Υγείας 
- Προληπτική και Κοινω-
νική Ιατρική

Υποχρεωτικό 4

PHN_03 Εισαγωγή στη 
Βιοστατιστική Υποχρεωτικό 4

PHN_04 Εισαγωγή στην 
Επιδημιολογία Υποχρεωτικό 4

PHN_05 Εισαγωγή στη 
Μεθοδολογία Έρευνας Υποχρεωτικό 3

PHN_06 Σεμινάρια στη Δημόσια 
Υγεία Υποχρεωτικό 2

PHN_07
Στατιστικές μέθοδοι και 
εφαρμογή τους στην Επι-
δημιολογία

Υποχρεωτικό 3

(Α΄εξάμηνο) Κατ΄επιλογήν μαθή-
ματα 2 επιλογής 2x3=6

30

PHN_08 Εφαρμογές της Επιδημι-
ολογίας Επιλογής 3

PHN_09 Ειδικές Περιπτώσεις 
στην Επιδημιολογία Επιλογής 3

PHN_10 Δίκαιο Υγείας Επιλογής 3
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PHN_11 Αρχές της Κοινωνικής 
Έρευνας Επιλογής 3

PHN_12 Εισαγωγή στην Ενιαία 
Υγεία Επιλογής 3

Β’ εξάμηνο με 2 Ειδικεύσεις κατ’ επιλογήν
Ειδίκευση Ι: Υγεία και Περιβάλλον 

(όλα τα υποχρεωτικά και 3 επιλογής)

PHN_13 Περιβαλλοντική Επιδημι-
ολογία και Τοξικολογία Υποχρεωτικό 2

PHN_14 Ενιαία Υγεία & Μικροβιο-
λογία Περιβάλλοντος Υποχρεωτικό 3

PHN_15 Νέες Τεχνολογίες στη 
Δημόσια Υγεία Υποχρεωτικό 3

PHN_16 Πρακτική Εργασία I Υποχρεωτικό 8

PHN_17
Ειδικά Κεφάλαια Περι-
βαλλοντικής Επιδημιολο-
γίας και Τοξικολογίας

Υποχρεωτικό 3

PHN_18 Παγκόσμια Δημόσια 
Υγεία Υποχρεωτικό 2

(Β΄εξάμηνο) Κατ΄επιλογήν μαθή-
ματα 3 επιλογής 3x3=9

30
Ειδίκευση ΙI: Προληπτική και Κοινωνική Ιατρική

(όλα τα υποχρεωτικά και 3 επιλογής)

PHN_19 Προαγωγή και Αγωγή 
Υγείας Υποχρεωτικό 3

PHN_20 Διατροφή και Υγεία Υποχρεωτικό 2

PHN_21 Παγκόσμια Δημόσια 
Υγεία Υποχρεωτικό 2

PHN_22 Κοινωνική και Προληπτι-
κή Ιατρική Υποχρεωτικό 3

PHN_23 Οργάνωση Συστημάτων 
Υγείας - Πολιτικές Υγείας Υποχρεωτικό 3

PHN_24 Πρακτική Εργασία II Υποχρεωτικό 8
(Β΄εξάμηνο) Κατ΄επιλογήν μαθή-
ματα 3 επιλογής 3x3=9

30

PHN_25 Υγιεινή και Ασφάλεια 
στην Εργασία Επιλογής 3

PHN_26 Υγιεινή Τροφίμων Επιλογής 3

PHN_27 Ενδονοσοκομειακές Λοι-
μώξεις Επιλογής 3

PHN_28
Ζωονόσοι/Αναδυόμενα 
λοιμώδη και Τροπικά 
νοσήματα

Επιλογής 3

PHN_29 Οικονομικά της Υγείας Επιλογής 3

PHN_30 Μεθοδολογία Έρευνας 
και Δημόσια Υγεία Επιλογής 3

PHN_31 Νέες Τεχνολογίες και Κοι-
νωνική Ιατρική Επιλογής 3

PHN_32 Βιοηθική Επιλογής 3

PHN_33
Σχεδιασμός μελέτης: 
Γράφοντας μια ερευνητι-
κή πρόταση

Επιλογής 3

PHN_34
Στατιστικά Υπολογιστικά 
πακέτα στην Επιδημιο-
λογία

Επιλογής 3

Γ΄ Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία

PHN_35 Εκπόνηση και Συγγραφή 
Διπλωματικής Εργασίας Υποχρεωτικό 30

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να γίνει με 
απόφαση των αρμοδίων οργάνων και έγκριση της Συ-
γκλήτου.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως 
εξής:

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορί-
ζεται σε τριάντα (30).

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

Το άρθρο 11 αντικαθίσταται ως εξής:
Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει την καταγρα-

φή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ

1
Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των συνεργα-
ζόμενων για την οργάνωσή του φορέων σύμ-
φωνα με το άρθρο 43 του ν. 4485/2017

 0

2

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε 
είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, 
όπως οριοθετείται στην περίπτ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ή 
του ιδιωτικού τομέα

 0

3 Πόρους από ερευνητικά προγράμματα 1.000

4 Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών  1.000

5 Έσοδα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι. 0

6 Κάθε άλλη νόμιμη αιτία πηγή v (30 φοιτη-
τές/2400 €/φοιτητή) 72.000

Σύνολο 74.000

 - Τέλη Φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (70%) Ευρώ

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.000

2
Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών/απαλλαγής 
διδάκτρων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ΄
ανώτατο

21.600

3 Δαπάνες αναλωσίμων 3.160
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ 3.000
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5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς 6.000

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

9.120

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

2.000

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

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 10.000

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

3.000

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑ-
ΤΟΣ (30%)

11

Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30% επί των 
εσόδων στον ΕΛΚΕ) με προτεραιότητα στην 
κάλυψη των αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουρ-
γούν χωρίς τέλη φοίτησης

15.120

Σύνολο (100%) 74.000
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 1366/20840/

28.6.2018 (Β΄ 2969) όπως έχει διορθωθεί.
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί 

ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύουν οι προηγού-
μενες αποφάσεις της Συγκλήτου.

Β. Την τροποποίηση του Κανονισμού (Β΄ 3856/2018), 
(Διόρθωση Σφαλμάτων Β΄ 4836/2019) του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών με 
τίτλο: «Δημόσια Υγεία - Public Health», από το ακαδημα-
ϊκό έτος 2022-2023, ως ακολούθως:

Άρθρο 3
ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. γ) του άρθρου 3 αντι-
καθίστανται ως εξής:

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π Μ Σ απαρτίζεται από 
πέντε (5) τακτικά μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής, τα  
οποία έχουν αναλάβει  μεταπτυχιακό έργο στο ΠΜΣ «Δη-
μόσια Υγεία - Public Health» και τα οποία εκλέγονται από 

τη Συνέλευση Τμήματος. Εκλέγονται επίσης ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη, τα οποία κατά τη σειρά της εκλο-
γής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών μελών, 
σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κενωθούν οι 
θέσεις των τακτικών.

Η τελευταία παρ. του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως 
εξής:

Οι συντονιστές του κάθε μαθήματος παραδίδουν 
στους ΜΦ είτε με ανάρτηση e-class είτε στην αίθουσα 
διδασκαλίας πριν την έναρξη κάθε διδακτικού εξαμήνου 
αναλυτικό διάγραμμα της διδακτέας ύλης και ενδεικτική 
βιβλιογραφία. Έχουν την ευθύνη ομαλής διεκπεραίωσης 
του μαθήματος, ελέγχου και τήρησης του απουσιολογίου 
και της βαθμολογίας των μαθημάτων.

Τα μαθήματα μετά από απόφαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής θα μπορούν να παρέχονται παράλληλα και με  
τη  μορφή  της  Σύγχρονης  τηλεκπαίδευσης μέσω του 
συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παρέχεται 
από το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με την κείμε-
νη νομοθεσία. Την ευθύνη για την οργάνωση και την 
υλοποίηση  των μαθημάτων την έχουν οι Συντονιστές 
κάθε μαθήματος. Παράλληλα, η πλατφόρμα ασύγχρονης 
τηλεκπαίδευσης upatras eclass (https://eclass.upatras.
gr/) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Οι συντονιστές δημιουργούν 
ηλεκτρονικά μαθήματα και έχουν την ευθύνη να ανεβά-
ζουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό (έγγραφα, 
σημειώσεις, παρουσιάσεις poweroint, ασκήσεις, ανα-
κοινώσεις κ.α.) μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας 
του κάθε μαθήματος.

Άρθρο 4
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4.3 αντικαθίστανται 
ως εξής:

Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που ο 
κάθε διδάσκων δύναται να επιβλέπει ορίζεται σε οκτώ 
(8).

Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται στους 30 (τριάντα).
Ο πίνακας της παρ. 4.5, ο πίνακας και το κείμενο αντι-

καθίστανται ως εξής:
Οι συντελεστές βαρύτητας για την αξιολόγηση των 

υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

α/α Κριτήριο Σημαντικότητα κριτηρίου Βαθμολόγηση (σε αριθμό μορίων)

1 Βαθμό πτυχίου ή διπλώματος Η μη πλήρωση του κριτηρίου 1 κα-
θιστά την πρόταση απορριπτέα

Έως 30 μόρια ανάλογα με το βαθμό πτυχίου 
πολλαπλασιασμένο επί 3

2 Γνώση Αγγλικής γλώσσας Άριστη γνώση: 15 μόρια, Πολύ Καλή γνώση: 
10 μόρια, Καλή γνώση: 5 μόρια

3 Ερευνητική δραστηριότητα και 
δημοσιεύσεις σχετικές με το αντι-
κείμενο

Πρόσθετη Μοριοδότηση Έως 10 μόρια για έργο που πιστοποιείται από 
τον επιστημονικό υπεύθυνο ή διευθυντή του 
κάθε έργου.

4 Εργασιακή εμπειρία ή εμπειρία σε 
σχέση με το αντικείμενο

Πρόσθετη Μοριοδότηση Έως 10 μόρια για έργο που πιστοποιείται από 
υπεύθυνο ή διευθυντή της εργασίας

5  Συνέντευξη Αν ο υποψήφιος δεν προσέλθει στη 
συνέντευξη, απορρίπτεται

Άριστα: 35 μόρια
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Επιλέγονται οι υποψήφιοι που θα συγκεντρώνουν 
συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 60 μόρια και κατα-
τάσσονται σε αξιολογική σειρά βάση της βαθμολογίας 
που συγκέντρωσαν. Στον τελικό πίνακα αναρτάται η συ-
νολική βαθμολογία των υποψηφίων.

Ο αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζε-
ται σε τριάντα (30) με το μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμο-
λογίας που θα προκύψει βάσει των παραπάνω κριτηρίων 
επιλογής και συντελεστών βαρύτητας. Οι υποψήφιοι με 
τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία, εισάγονται στο 
ΠΜΣ. Οι υπόλοιποι κατατάσσονται στους επιλαχόντες. Αν 
υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική 
βαθμολογία που ισοβαθμούν με τον τελευταίο επιτυχό-
ντα, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες υποψήφιοι.

Άρθρο 6
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΜΣ

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6.3 [Παρακολούθηση μα-
θημάτων] αντικαθίσταται ως εξής:

H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων 
και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κλπ) είναι υποχρεω-
τική και πραγματοποιούνται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. 
Το σύνολο των αδικαιολόγητων απουσιών ενός φοιτητή 
δεν μπορεί να ξεπερνάει το 15% των ωρών ανά μάθη-
μα, ενώ το σύνολο των δικαιολογημένων απουσιών δεν 
μπορεί να ξεπερνάει το 15% των ωρών ανά μάθημα του 
ΠΜΣ. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για τις απουσίες 
θα πραγματοποιείται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από το χρόνο απουσίας του Μ.Φ. Σε περίπτω-
ση που κάποιος φοιτητής ξεπεράσει το όριο του 20% 
των συνολικών ωρών του ΠΜΣ τότε διαγράφεται από 
το ΠΜΣ. Η Συντονιστική Επιτροπή μπορεί να αποφασί-
σει διαφορετικά, κατά περίπτωση, μετά από αίτηση του 
ενδιαφερομένου, εφ’ όσον συντρέχει λόγος ανώτερης 
βίας. Η παρουσία και ενεργός συμμετοχή του φοιτητή 
είναι απαραίτητη και υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα.

Άρθρο 7 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η παρ. 1 και 2 του άρθρου 7 αντικαθίστανται ως εξής:
Στο τέλος του Β΄ εξαμήνου (ο ακριβής χρόνος προσδιο-

ρίζεται από τη ΣΕ), κοινοποιούνται από τους διδάσκοντες 
μέλη ΔΕΠ μέσω της γραμματείας του ΠΜΣ, προτεινόμενα 
θέματα διπλωματικών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
Έως το τέλος του Β΄ εξαμήνου, οι φοιτητές πρέπει να 
έχουν επιλέξει το θέμα της διπλωματικής εργασίας τους 
και τον επιβλέποντα καθηγητή και να έχουν ορισθεί οι 
τριμελείς εξεταστικές επιτροπές στο πλαίσιο της συνέ-
λευσης των διδασκόντων.

Κάθε διδάσκων μπορεί να αναλάβει την επίβλεψη έως 
οκτώ (8) διπλωματικών εργασιών κατ’ έτος. Κατ’ εξαίρε-
ση, η ΣΕ μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά. Επίσης, η 
ΣΕ μπορεί να αποφασίσει να είναι επιβλέπων στη Διπλω-
ματική εργασία διδάσκων από άλλο Ακαδημαϊκό ίδρυμα 
(ελληνικό ή ξένο) με την προϋπόθεση να είναι ένα μέλος 
της τριμελούς επιτροπής κάποιο μέλος ΔΕΠ που διδάσκει 
στο πρόγραμμα.

Η παρ. 1 του 7.3 [Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας] 
αντικαθίσταται ως εξής:

Μετά την ολοκλήρωση και συγγραφή της διπλωματι-
κής εργασίας και ύστερα από έγκριση του Επιβλέποντος, 
η εργασία υποβάλλεται προς εξέταση στην Τριμελή Εξε-
ταστική Επιτροπή. Ο υποψήφιος υποχρεούται δεκαπέντε 
(15) τουλάχιστον ημέρες πριν την δημόσια παρουσίαση 
να καταθέσει στην Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή αντίτυ-
πο της διπλωματικής του εργασίας.

Στο τέλος του άρθρου 7 προστίθεται το σημείο ως 
εξής:

• ο ΜΦ να έχει τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του σχε-
τικά με τα τέλη φοίτησης

Άρθρο 9
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΔΜΣ

Η παρ. 1 του 9.2 [Υπολογισμός Βαθμού ΔΜΣ] αντικα-
θίσταται ως εξής:

Ο τελικός βαθμός του ΔΜΣ προκύπτει από τον βαθμό 
των μεταπτυχιακών μαθημάτων και τον βαθμό της ΔΕ, 
σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, 
ως ακολούθως:

Εξάμηνο 1: Βαθμός μαθήματος *ECTS/90
PHN_01*4/90 + PHN_02*4/90 + PHN_03*4/90 + 

PHN_04*4/90 + PHN_05*3/90 + PHN_06*2/90 + 
PHN_07*3/90…= Ε1

Εξάμηνο 2: Βαθμός μαθήματος * ECTS/90
Ειδίκευση I: PHN_13*2/90 + PHN_14*3/90 + 

PHN_15*3/90 + PHN_16*8/90 + PHN_17*3/90 + 
PHN_18*2/90…=Ε2

Ειδίκευση II: PHN_19*3/90 + PHN_20*2/90 + 
PHN_21*2/90 + PHN_22*3/90 + PHN_23*3/90 + 
PHN_24*8/90…=Ε2

Εξάμηνο 3: PHN_35*30/90=Ε3
Συνολικός βαθμός: (Ε1+Ε2)*54/60 (60%) + Ε3*36/30 

(40%)

Άρθρο 11
ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Η παρ 11.2 [Τέλη Φοίτησης] αντικαθίσταται ως εξής:
Το ΠΜΣ «Δημόσια Υγεία - Public Health» λειτουργεί με 

τέλη φοίτησης ύψους
2.400 Ευρώ/άτομο. Η καταβολή των διδάκτρων πραγ-

ματοποιείται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις, στην αρχή 
κάθε εξαμήνου.

Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 
1741/25233/30.7.2018 (Β΄ 3856), όπως έχει διορθωθεί.

Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που έχουν εισαχθεί 
ως το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ισχύουν οι προηγού-
μενες αποφάσεις της Συγκλήτου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Πάτρα, 14 Ιουνίου 2022

O Πρύτανης

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
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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,
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