
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση χορήγησης άδειας κατοχής έμμισθης θέ-
σης στον Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Πλούταρχο 
Σακελλάρη του Κωνσταντίνου.

2 Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Host-microbe 
interactions» των Τμημάτων Γεωπονίας Ιχθυολο-
γίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Γεωπονίας 
Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλο-
ντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και του 
Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχο-
λής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσα-
λίας.

3 Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
με τίτλο: «Καρδιακή Ανεπάρκεια  - Καρδιο-ογκο-
λογία  - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» και στην 
αγγλική: «MSc in Heart Failure - Cardio-oncology - 
Cardiovascular Rehabilitation» του Τμήματος Ια-
τρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπι-
στημίου Θεσσαλίας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2417 (1)
Έγκριση χορήγησης άδειας κατοχής έμμισθης θέ-

σης στον Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Πλούταρ-

χο Σακελλάρη του Κωνσταντίνου.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 6 και παρ. 7 του 

ν. 4009/2011, (Α’ 195), όπως η τελευταία τροποποιήθηκε 
με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 5 του ν. 4452/2017, 
(Α’ 17).

2. Το υπό στοιχεία 106639/Β1/15.09.2011 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευ-

μάτων (Διεύθυνση Μελετών Στατιστικής και Οργάνωσης 
Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), περί λειτουρ-
γίας οργάνων διοίκησης.

3. Τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 του ν. 4485/ 
2017, (Α’ 114).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 έως 70 του ν. 4692/2020 
«Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (Α’ 111).

5. Την υπό στοιχεία 108159/Ζ1/21.08.2020 διαπιστω-
τική πράξη της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων 
με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή του Δημητρίου 
Μπουραντώνη του Χαραλάμπους, Καθηγητή του Τμή-
ματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ιδρύματος, ως 
Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με 
θητεία από 01.09.2020 έως 31.08.2024, (Υ.Ο.Δ.Δ. 677).

6. Το 4015/06.06.2018 γνωμοδοτικό έγγραφο της Νο-
μικής Υπηρεσίας επί της διαδικασίας ένταξης στην κατη-
γορία της μερικής απασχόλησης και την άδεια κατοχής 
δεύτερης έμμισθης θέσης των μελών ΔΕΠ.

7. Την υπό στοιχεία 761/17.03.2021 (Κοσμ. 345/ 
17.03.2021) αίτηση του Πλούταρχου Σακελλάρη του 
Κωνσταντίνου, με την οποία αιτείται την ένταξή του 
στην κατηγορία μερικής απασχόλησης κατά το ακαδη-
μαϊκό έτος 2021-2022, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 
01.09.2021 έως 31.08.2022, και την χορήγηση άδειας κα-
τοχής δεύτερης έμμισθης θέσης για το ανωτέρω διάστη-
μα, προκειμένου να απασχοληθεί ως μέλος των εξής Δ.Σ.: 
α) ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και β) CEPAL Hellas 
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Α.Ε.

8. Την απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Οικο-
νομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, 
11η/17.03.2021, με την οποία η συνέλευση εγκρίνει την 
αίτηση του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας Πλούταρχου 
Σακελλάρη του Κωνσταντίνου για την ένταξή του στην 
κατηγορία μερικής απασχόλησης κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022, δεδομένου ότι δεν συντρέχει λόγος 
ασυμβίβαστου ή αναστολής καθηκόντων και δεν δυ-
σχεραίνεται ούτε παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία 
του Τμήματος, καθώς ο Σακελλάρης θα εκπληρώσει τα 
προβλεπόμενα από τον νόμο και από τις αποφάσεις της 
συνέλευσης του Τμήματος διδακτικά του καθήκοντα και 
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θα τηρήσει τις υποχρεώσεις εξωδιδακτικής απασχόλη-
σης και παρουσίας του εντός του Πανεπιστημίου, και 
εισηγείται προς την Κοσμητεία της Σχολής Οικονομικών 
Επιστημών την χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης έμ-
μισθης θέσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ήτοι 
από 01.09.2021 έως 31.08.2022.

9. Την απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Οικονο-
μικών Επιστημών, υπ΄΄ αρ. 3η/27.04.2021, με την οποία 
εγκρίνεται ομόφωνα η αίτηση του Καθηγητή πρώτης 
βαθμίδας Πλούταρχου Σακελλάρη του Κωνσταντίνου για 
την ένταξή του στην κατηγορία μερικής απασχόλησης 
και την χορήγηση αδείας κατοχής δεύτερης έμμισθης 
θέσης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, προκειμένου 
να απασχοληθεί ως μέλος των εξής Δ.Σ.: α) ΕΛΒΑΛΧΑΛ-
ΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και β) CEPAL Hellas Χρηματοοικο-
νομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

10. Την υπ’ αρ. 1402/27.05.2021 πράξη Ένταξης του 
Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών, Καθηγητή πρώτης βαθ-
μίδας κυρίου Γεωργίου Αλογοσκούφη, με την οποία ο 
Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής 
πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης 
της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, εντάσσεται στην 
κατηγορία μερικής απασχόλησης, για το ακαδημαϊκό 
έτος 2021-2022 (01.09.2021-31.08.2022), προκειμένου 
να απασχοληθεί ως μέλος των εξής Δ.Σ.: α) ΕΛΒΑΛΧΑΛ-
ΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και β) CEPAL Hellas Χρηματοοικο-
νομικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

11. Το υπ’ αρ. 2370/10.06.2021 έγγραφο της Αναπλη-
ρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Α’ Διδακτικού Προ-
σωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, με το οποίο κοινοποιήθηκε η 
ως άνω αναφερόμενη πράξη ένταξης, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την χορήγηση άδειας κατοχής δεύτερης 
έμμισθης θέσης στον Πλούταρχο Σακελλάρη του Κων-
σταντίνου, Καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμήματος 
Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επι-
στημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά 
το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ήτοι από 01.09.2021 έως 
31.08.2022, προκειμένου να απασχοληθεί ως μέλος των 
εξής Δ.Σ.: α) ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 
β) CEPAL Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία, με την υποχρέωση ο 
Πλούταρχος Σακελλάρης να μεριμνά για την τήρηση των 
προβλεπομένων στο άρθρο 24 παρ. 1 του ν. 4009/2011, 
(Α’ 195), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθ’ όλη 
τη διάρκεια της χορηγούμενης άδειας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ

    Αριθμ. 11601/21/ΓΠ (2)
Ίδρυση Διατμηματικού Προγράμματος Μετα-

πτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Host-microbe 

interactions" των Τμημάτων Γεωπονίας Ιχθυο-

λογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος και Γεωπο-

νίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περι-

βάλλοντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών 

και του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογί-

ας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλίας .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 43, 45 και 

85 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε.

6. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

7. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης των Τμη-
μάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

i. Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος 
στην υπ’ αρ. 196/09-03-2021 συνεδρίασή της.

ii. Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περι-
βάλλοντος στην υπ’ αρ. 9/17-03-2021 συνεδρίασή της.

iii. Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στην υπ’ αρ. 128/10-
03-2021 συνεδρίαση της.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 251/26-04-2021 
συνεδρίασή της, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμ-
ματος Σπουδών με τίτλο "Host-microbe interactions" 
μεταξύ των Τμημάτων Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτι-
νου Περιβάλλοντος, Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και 
Αγροτικού Περιβάλλοντος και Βιοχημείας και Βιοτεχνο-
λογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επισπεύδων το 
Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλο-
ντος της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το επισπεύδων Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 
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Υδάτινου Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 Διατμη-
ματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο 
"Host-microbe interactions" σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Τίτλος. Host-microbe interactions (μόνο αγγλόφωνο).
Γνωστικό αντικείμενο. Περιβαλλοντικές επιστήμες - 

Γεωπονικές Επιστήμες  - Βιοτεχνολογία -Συμβιωτικές 
σχέσεις μικροοργανισμών-μακροοργανισμών.

Σκοπός του προγράμματος. Ο κύριος σκοπός του προ-
τεινόμενου ΠΜΣ είναι η εξειδίκευση των πτυχιούχων του 
προγράμματος, κυρίως μέσω της επιστημονικής ερευνη-
τικής διαδικασίας, σε θέματα που αφορούν τις αλληλε-
πιδράσεις των μικροοργανισμών με τους ξενιστές τους, 
τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εφαρμοσμένο επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το ΔΠΜΣ θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών "Host-microbe interactions".

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ «Host-microbe interactions» θα γίνονται δε-
κτοί πτυχιούχοι των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων:

- Βιολογίας, Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Μοριακής 
Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογικών Εφαρμογών και Τε-
χνολογιών, Υπολογιστικής Βιολογίας και άλλα συναφών 
αντικειμένων

- Γεωπονίας
- Επιστήμες Περιβάλλοντος
- Διαιτολογίας - Διατροφής
- Τεχνολογίας Τροφίμων
- Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλ-

λοντος και άλλων συναφών αντικειμένων
- Κτηνιατρικής

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το ΔΠΜΣ θα έχει διάρκεια δώδεκα (12) μήνες.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει πέντε (5) μαθήματα και διπλωματική εργασία. Η 
δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

Α’ Εξάμηνο (Μήνες 1-6) Πιστωτικές 
μονάδες ECTS

Υποχρεωτικά Μεταπτυχιακά 
Μαθήματα
1. Introduction to microbiomes - 
Methodology 6

2. Plant-microbe interactions 6
3. Animal-microbe interactions 6
4. Microorganisms as hosts 6

5. Bioinformatics for microbiomes 6
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30
Β’ Εξάμηνο (Μήνες 7-12)
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 45
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 75

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΔΠ.Μ.Σ είναι η αγγλική. Η 
γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η 
αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Στο ΔΠΜΣ "Host-microbe interactions" θα γίνονται 
δεκτοί δεκαπέντε (15) φοιτητές ανά έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΔΠΜΣ "Host-microbe interactions" θα απασχο-
ληθούν μέλη ΔΕΠ των τμημάτων Γεωπονίας Ιχθυολο-
γίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γεωπονίας Φυτικής 
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Βιοχημείας 
και Βιοτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του ΠΘ και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για την εύρυθμη λειτουργία του ΔΠΜΣ διατίθεται η 
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή των τμημάτων Γεω-
πονίας Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Γεωπο-
νίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, 
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας και Περιβάλλοντος του 
ΠΘ.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2025-2026 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το κό-
στος του ΔΠΜΣ, που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των 39.600,00 χιλιάδων ευρώ και 
αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων -εξόδων ως εξής ανά 
έτος (ο ίδιος προϋπολογισμός προβλέπεται για κάθε έτος 
της πενταετίας από την έναρξη λειτουργίας του ΔΠΜΣ):

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΣΑ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 800,00 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 0,00 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 8.500,00 €
4. Υπηρεσίες αλληλούχισης νουκλεϊκών 
οξέων 5.500,00 €
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5. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 1.000,00 €

6. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 1.000,00 €

7. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ

0,00 €

8. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ

1.000,00 €

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

0,00 €

10. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης 7.920,00 €

11. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, 
κ.λπ.

2.000,00 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 27.720,00 €
12. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (30%) 11.880,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 39.6000,00€

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΔΠΜΣ προέρχονται 

από χορηγίες, δωρεές, ερευνητικά προγράμματα, τα δί-

δακτρα των Μεταπτυχιακών φοιτητών κ.ά.

ΕΣΟΔΑ ΠΟΣΑ
1. Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνωση του 
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν. 4485/17

0,00 €

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 0,00 €
3. Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα 
και κάθε είδους χορηγίες φορέων του 
δημόσιου τομέα, όπως οριοθετείται 
στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του 
ιδιωτικού τομέα

0,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 0,00 €
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών 0,00 €

6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ) 0,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία 0,00 €
8. Τέλη Φοίτησης (Στο ΔΠΜΣ θα 
παρακολουθούν 15 φοιτητές. Από 
αυτούς το 30% ήτοι 15 Χ 30% = 4 
φοιτητές δεν θα πληρώνουν τέλη 
φοίτησης. Οι υπόλοιποι 11 φοιτητές θα 
πληρώνουν τέλη φοίτησης 
11 Χ 3.600,00 €=39.600,00€)

39.600,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 39.600,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 29 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

I

    Αριθμ. 11600/21/ΓΠ (3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο: «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-

ογκολογία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» και 

στην αγγλική: "MSc in Heart Failure  - Cardio-

oncology - Cardiovascular Rehabilitation" του 

Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγεί-

ας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 

του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 114).

2. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334).

3. Την υπό στοιχεία 131757/Ζ1/2-8-2018 υπουργική 
απόφαση με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων απαλλαγής από 
τα τέλη φοίτησης φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».

4. Τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/ 
2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
με τα ΤΕΙ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό 
Ταμείο και άλλες διατάξεις».

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε.

7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 
7η/10-03-2021 συνεδρίασή της.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 251/26-04-2021 
συνεδρίαση της.

10.Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον 
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζει:

Την ίδρυση και λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών με τίτλο: «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρ-
διο-ογκολογία  - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» και 
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στην αγγλική: "MSc In Heart Failure - Cardio-oncology - 
Cardiovascular Rehabilitation" του Τμήματος Ιατρικής 
της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2021-2022 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Καρδιακή Ανεπάρκεια  - Καρδιο-
ογκολογία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις 
του ν. 4485/2017.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» έχει ως αποστολή να 
καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρ-
μοσμένη διδασκαλία και έρευνα, την υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας: στην 
αναγνώριση, αξιολόγηση και βελτίωση των γνωστικών, 
διαχειριστικών και λοιπών ελλειμμάτων, που αφορούν 
ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιολογικές-
ογκολογικές παθήσεις, στον προληπτικό έλεγχο, τη 
διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των δομικών 
καρδιοπαθειών και στην καρδιαγγειακή αποκατάστα-
ση. Η διεξοδική και σε βάθος εκπαίδευση, βασισμένη 
στα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά και κλινικά δεδομένα, 
έχει σκοπό την παροχή των απαραίτητων εφοδίων και 
τη δημιουργία ειδικών με τις απαιτούμενες δεξιότητες 
για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και 
ακαδημαϊκό τομέα.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ) με τίτλο: «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκο-
λογία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση».

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολο-
γία - Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» γίνονται δεκτοί ως 
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) απόφοιτοι Σχολών Επι-
στημών Υγείας των ΑΕΙ ή πρώην ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι 
λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος 
Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ. Οι κάτοχοι τίτλου 
πτυχίου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την 
αναγνώριση του τίτλου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» διαρθρώνεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν εννέα 
(9) μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το 
σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτού-
νται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) είναι 90 ECTS.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Καρδιακή Ανεπάρκεια -Καρδιο-ογκολογία - 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» οι φοιτητές/φοιτήτριες 
οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες 
(ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση 
μαθημάτων, καθώς και από την εκπόνηση και παρουσί-
αση μεταπτυχιακής εργασίας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμ-
βάνει την παρακολούθηση και εξέταση εννέα (9) υποχρε-
ωτικών μαθημάτων και την εκπόνηση και παρουσίαση 
διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες/
ECTS ορίζονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα ως 
εξής:

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Α’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. 

ECTS

1 ΜΑ01 Υ Φυσιολογία και Φυσιοπαθολογία του 
καρδιαγγειακού συστήματος 12 6

2 ΜΑ02 Υ Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 6
3 ΜΑ03 Υ Απεικόνιση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 6
4 ΜΑ04 Υ Κλινική Φαρμακολογία καρδιαγγειακού συστήματος 12 6
5 ΜΑ05 Υ Προχωρημένη Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30
* Υ: Υποχρεωτικό - Ε: Επιλονής

Β’ Εξάμηνο

Α/Α ΚΩΔ. ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ ΠΙΣΤ. ΜΟΝ. 

ECTS
1 ΜΑ06 Υ Καρδιο-ογκολογία 12 9
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2 ΜΑ07 Υ Μυοκαρδίτιδα -Μυοκαρδιοπάθειες 12 6
3 ΜΑ08 Υ Αποκατάσταση στην Καρδιακή Ανεπάρκεια 12 9
4 ΜΑ09 Υ Μεθοδολογία έρευνας - SPSS -EndNote 12 6

Σύνολο ωρών διδασκαλίας και ECTS 30
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γ’ Εξάμηνο

Α/Α Κωδικός 
Μαθήματος

ΤΥΠΟΣ 
(Υ/Ε)* ΜΑΘΗΜΑ Πιστωτικές μονάδες 

(ECTS)
1 ΜΔΕ Υ Διπλωματική εργασία 30

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική και 
η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας 
είναι τόσο η ελληνική όσο και η αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. για την απόκτη-
ση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ 
ανώτερο όριο σε εξήντα (60) φοιτητές κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Ιατρικής και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας καθώς και Τμημάτων άλλων ΑΕΙ, όπως και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (A΄ 114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποι-
ηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική και κτιριακή υποδομή 
του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Συγκεκριμένα, ο υπάρχων εξοπλισμός του Τμήματος 
Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλύπτει τις εκ-
παιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την υλοποίηση 
του Π.Μ.Σ. και τα μαθήματα θα λάβουν χώρα στις εγκα-
ταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής (Βιόπολις) στη Λάρισα.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. «Καρδιακή Ανεπάρκεια - Καρδιο-ογκολογία - 
Καρδιαγγειακή Αποκατάσταση» θα λειτουργήσει μέχρι 
και το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 με την επιφύλαξη των 
διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το συνολικό 
λειτουργικό κόστος του Π.Μ.Σ., που αφορά στις λειτουρ-
γικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 132.500 χιλιάδων 
ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων-εξόδων ως εξής:

Πίνακας 1. Εσόδων Π.Μ.Σ. για τη λειτουργία ενός κύ-
κλου σπουδών

ΕΣΟΔΑ
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. και των 
συνεργαζόμενων για την οργάνωση του 
φορέων σύμφωνα με το άρθρο 43 του 
ν. 4485/2017

2.000,00 €

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

1.000,00 €

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων 2.000,00 €
5. Πόροι Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή Άλλων Διεθνών Οργανισμών
6. Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων 
Έρευνας (ΕΛΚΕ)

1.500,00 €

7. Κάθε Άλλη Νόμιμη Αιτία
8. Τέλη Φοίτησης (από τους 60 
εισακτέους φοιτητές, το 30% που 
αντιστοιχεί σε 18 φοιτητές έχουν δωρεάν 
φοίτηση. Άρα από τους υπόλοιπους 
42 φοιτητές με δίδακτρα 3.000 ευρώ/
φοιτητή, προκύπτουν συνολικά έσοδα 
126.000 ευρώ)

126.000 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 132.500 €

Οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται 

από δωρεές, χορηγίες, κ.λπ. που θα αντληθούν από δη-

μόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς καθώς και από τα 

δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Πίνακας 2. Εξόδων Π.Μ.Σ. για τη λειτουργία ενός κύ-

κλου σπουδών

ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 70%
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 
λογισμικού 10.000 €

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 1.000 €

3. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 10.000 €

5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς -
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6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

22.000 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του Π.Μ.Σ.

10.000 €

8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της 
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 9.000 €

9. Αμοιβές διοικητικής υποστήριξης 20.000 €
10. Αμοιβές τεχνικής υποστήριξης 6.000 €
11. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας - προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου.

2.750 €

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 92.750 €
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 30%

11. Λειτουργικά Έξοδα Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (= 30% Τελών Φοίτησης) 
(Εκτός Δωρεών, Κληροδοτήματος ή 
Χορηγίας για συγκεκριμένο σκοπό, 
καθώς και για κρατικές επιχορηγήσεις)

39.750 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 132.500 €

Η οικονομική ανάλυση εσόδων και εξόδων παραμένει 
η ίδια και για τα επόμενα έτη λειτουργίας του προγράμ-
ματος.

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβα-
ρυνθεί με το ποσό των 2000 €.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Βόλος, 29 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ   
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*02031711907210008*

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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