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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Κλινική
Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση»

2

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μοριακή
Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία».

3

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χειρουργική Ανατομία».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. πράξης 228/27.5.2016
(1)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση»
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο
6 (ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/
Α΄/25.8.2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156/Α’/4.9.2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
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3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α’), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α΄/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α΄/3.6.2013), «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Κλινική Εργοσπιρομετρία,
Άσκηση και Αποκατάσταση».
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών με τίτλο «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση
και Αποκατάσταση», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008.
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Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών έχει ως αντικείμενο την «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση».
Το Πρόγραμμα στοχεύει σε:
• Παροχή ευρέος φάσματος γνώσεων, τεχνικών και
δεξιοτήτων στους μελλοντικούς επαγγελματίες του ευρύτερου χώρου της υγείας στο ταχέως εξελισσόμενο
αντικείμενο της κλινικής εργοσπιρομετρίας, άσκησης
και αποκατάστασης,
• δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό ή δημόσιο
τομέα και κάλυψης εκπαιδευτικών αναγκών,
• ενσωμάτωση και ανάπτυξη εφαρμογών βιοτεχνολογίας και πληροφορικής στον τομέα της αποκατάστασης, καθώς και δημιουργία ανάλογης νοοτροπίας και
στάσεων.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι
απόφοιτοι θα είναι σε θέση:
• Να οργανώσουν πρόγραμμα αποκατάστασης με
βάση τη διεπιστημονική προσέγγιση.
• Να διενεργήσουν καρδιοαναπνευστική δοκιμασία
κόπωσης, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα και να διαγνώσουν βασικούς περιορισμούς.
• Να αξιολογήσουν ασθενείς και να προσδιορίσουν τη
δομή του εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης και να συνταγογραφήσουν άσκηση.
• Να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις και να αξιοποιούν τη
σύγχρονη τεχνολογία τόσο στην αποκατάσταση ασθενών όσο και στην εκπαίδευση.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση
και Αποκατάσταση» (Μ.Sc. in «Clinical Ergospirometry,
Exercise and Rehabilitation») στις εξής κατευθύνσεις:
1. Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ.
2. Εργοσπιρομετρία και Καρδιοανακνευσακή Αποκατάσταση.
3. Σύγχρονη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και
Αποκατάσταση», που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε.,
γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων
και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων
τμημάτων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με γνωστικό αντικείμενο Επιστήμες Υγείας, όπως Ιατρική, Νοσηλευτική,
Φυσική Αγωγή & Αθλητισμό, Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχολογία, καθώς και Κοινωνικές
Επιστήμες, Διαιτολόγια, Βιοπληροφορική και Βιοτεχνολογία. Για να εξασφαλιστεί η διεπιστημονικότητα και η
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διεπαγγελματική προσέγγιση του Π.Μ.Σ., θα προβλέπεται συγκεκριμένο ποσοστό φοιτητών ανά ειδίκευση
(σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του Ν. 3685/2008).
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και πρόσθετα κριτήρια, τα οποία ορίζονται
από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει (παρ. 1.β)
άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια, η κλινική εκπαίδευση και οι κάθε
άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου του
άρθρου 3, καθορίζονται ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α.α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μεθοδολογία έρευνας και κριτική
1
ανάγνωση άρθρων
2 Φυσιολογία Άσκησης
3 Αρχές Αποκατάστασης
4 Αρχές Βιοηθικής
ΣΥΝΟΛΟ

ECTS
11
8
8
3
30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
α.α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
Βιοτεχνολογία και Πληροφορική στην
10
1
Αποκατάσταση
Αποκατάσταση ασθενών σε επί μέρους
8
2
πληθυσμούς
3 Πρώτες Βοήθειες- Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ
12
ΣΥΝΟΛΟ
30
Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ*
1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ:
Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ
α.α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
Κινητοποίηση και Αποκατάσταση στη
15
1
ΜΕΘ
2 Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ
15
ΣΥΝΟΛΟ
30
2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Εργοσπιρομετρία και
Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση
α.α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ECTS
Διεπιστημονική οργάνωση
12
1
προγραμμάτων αποκατάστασης
2 Κλινική Ερνοσπιρομετρία
12
3 Συντανογράφιση της Άσκησης
6
ΣΥΝΟΛΟ
30
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3η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Σύγχρονη Τεχνολογία και
Πληροφορική στην Αποκατάσταση
α.α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Συστήματα Υποβοήθησης και
1
Αποκατάστασης
Πληροφορική-Εναλλακτικοί Τρόποι
2
Επικοινωνίας
ΣΥΝΟΛΟ

ECTS
15
15
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ΠΟΣΟ

Αμοιβές

32.000

Εκπαιδευτικό υλικό

4.000

Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες

2.000

Έξοδα ταξιδιών

5.500

30

Εξοπλισμός

3.000

Διπλωματική Εργασία

30

Διάφορα (δαπάνες προβολής,
οργάνωση σεμιναρίων κ.ά.)

5.500

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

120*

Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

* Στο Γ’ Εξάμηνο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν μία
από τις τρεις κατευθύνσεις, έτσι το τελικό σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για τα 4 εξάμηνα σπουδών ανέρχεται
σε 120 ανά κατεύθυνση.

Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε 40 (σαράντα) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες της Ιατρικής
Σχολής και του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση» θα λειτουργήσει, μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2023-2024, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ (52.000 €) κατ’ έτος και
αναλύεται ως εξής:

ΣΥΝΟΛΟ
52.000
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Κλινική Εργοσπιρομετρία, Άσκηση και Αποκατάσταση» θα καλύπτεται
από α) δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα,
δ) χορηγίες.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 230/27.5.2016
(2)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
(ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α’/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71 τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005)
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011(ΦΕΚ 195 τ.Α’), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’),
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της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και
της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α’/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυση,
μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία».
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της
απόφασης αυτής και του Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη
ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο την «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία».
Το Πρόγραμμα στοχεύει στη διεπιστημονική μεταπτυχιακή εκπαίδευση, την προαγωγή της γνώσης και της
έρευνας στο πεδίο της Ιατρικής Βιοπαθολογίας-Μικροβιολογίας. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να παρέχει
γνώσεις και δεξιότητες σε νέους επιστήμονες και κυρίως
Ιατρούς που ειδικεύονται ή έχουν ειδικευθεί στην Ιατρική
Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία, στο πεδίο των νεότερων
μοριακών τεχνικών που εφαρμόζονται για τη διάγνωση
και παρακολούθηση νοσημάτων.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
• Να είναι καταρτισμένοι στις αρχές των νέων διαγνωστικών μεθόδων,
• Να είναι εξοικειωμένοι με τις εφαρμογές των νέων
διαγνωστικών μεθόδων,
• Να έχουν αποκτήσει τη γνώση των ειδικών παθοφυσιολογικών μηχανισμών που ερευνούν οι σύγχρονες
διαγνωστικές μέθοδοι.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία» (MSc in Molecular Biopathology-Microbiology).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου
Τμημάτων Ιατρικής (θα προτιμούνται οι ειδικευόμενοι
και ειδικευμένοι Ιατροί Βιοπαθολόγοι), καθώς και άλλων
Τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστικού αντικειμένου (Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων, Βιολογικού
και άλλων Τμημάτων Επιστημών Υγείας) της ημεδαπής
ή αντίστοιχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής , σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρο 4 του Ν. 3685/2008.
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β), άρθ. 4, Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τέσσερα (4) διδακτικά
εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Γενικές αρχές μοριακών
τεχνικών. Προϋποθέσεις
εφαρμογής, βιοασφάλεια,
αρχιτεκτονική του
εργαστηρίου, επιλογή
οργάνων, ροή εργασίας

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS

4

Γενικά στοιχεία
Αιματολογίας Μοριακές
τεχνικές στην Αιματολογία

8

Γενικά στοιχεία
Ανοσολογίας Μοριακές
τεχνικές στην Ανοσολογία

8

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Γενικές αρχές
Μικροβιολογίας και
Λοιμώξεων
Γενικά στοιχεία
Βακτηριολογίας
Μοριακές τεχνικές
στη Βακτηριολογία
Γενικά στοιχεία
Ιολογίας Μοριακές
τεχνικές στην
Ιολογία

ECTS

2

7

8
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Γενικά στοιχεία Βιοχημείας
Μοριακές τεχνικές στην
Βιοχημεία

8

Εσωτερικός και
εξωτερικός έλεγχος
ποιότητας, διαπίστευση

2

ΣΥΝΟΛΟ

30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Εργαστήριο Μοριακής
Αιματολογίας
Εργαστήριο Μοριακής
Ανοσολογίας
Εργαστήριο Μοριακής
Βιοχημείας
Εργαστήριο Μοριακής
Βακτηριολογίας
Εργαστήριο Μοριακής
Ιολογίας
Εργαστήριο Μοριακής
Παρασιτολογίας
Εργαστήριο Μοριακής
Μυκητολογίας
ΣΥΝΟΛΟ

Γενικά στοιχεία
Παρασιτολογίας
Μοριακές
τεχνικές στην
Παρασιτολογία
Γενικά στοιχεία
Μυκητολογίας
Μοριακές τεχνικές
στη Μυκητολογία
Συμβολή στην
θεραπεία των
λοιμώξεων.
Φαρμακογενωμική φαρμακογενετική
ΣΥΝΟΛΟ
Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
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των Εργαστηρίου Μικροβιολογίας, της Ιατρικής Σχολής
του Ε.Κ.Π.Α.
5

6

2

30

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία» θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος
2023-24, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 26.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

4

Δαπάνες για αντιδραστήρια, αναλώσιμα
και άλλες προμήθειες

5000

4

Ταξίδια

3000

Εξοπλισμός και συντήρηση εξοπλισμού λογισμικού

3.000

4

Αμοιβές (μέλη ΔΕΠ, εξωτερικοί
συνεργάτες, διοικητικό προσωπικό)

13.000

Εκπαιδευτικό υλικό - Δαπάνες
δημοσιότητας

2.000

ΣΥΝΟΛΟ

26.000

ECTS

5

ECTS

Διπλωματική
εργασία

30

5
4
4
30

ΣΥΝΟΛΟ

30

Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτερο σε είκοσι (20) άτομα κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν
οι χώροι εργαστηρίων, διδασκαλίας και οι βιβλιοθήκες

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
α) δίδακτρα φοιτητών, β) ερευνητικά προγράμματα,
γ) κοινοτική επιχορήγηση ή κοινοτικά προγράμματα και
δ) χορηγίες Επιχειρήσεων, Οργανισμών, Επιστημονικών
Εταιρειών, Συλλόγων.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. πράξης 216/27.5.2016
(3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Χειρουργική Ανατομία».
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6
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(ΦΕΚ 148/Α’/16.7.2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α’/25.8.2008),
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156/Α’/4.9.2009)
και της παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ
71 τ.Α’).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α’), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ’ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α’) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α’).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ
223 Α’/7-10-2014).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το αρθρ. 1 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
6. Το Π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ 124/Α’/3.6.2013), «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση
Τμήματος στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών».
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης
Ειδικής Σύνθεσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση
23/3/2016).
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (15η
συνεδρία, 27/4/2016).
9. Το υπ’ αριθμ. 1892/29.8.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
της Ιατρικής Σχολής με τίτλο «Χειρουργική Ανατομία».
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) θα λειτουργήσει από
το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Χειρουργική Ανατομία»,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και του
Ν. 3685/2008.
Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει η Ιατρική Σχολή του Ε.Κ.Π.Α.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
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με αντικείμενο την εκπαίδευση των ειδικευόμενων και
ειδικευμένων ιατρών στη Χειρουργική Ανατομία.
Το Πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση θεωρητικών
και πρακτικών δεξιοτήτων στη Χειρουργική Ανατομία
και την ερευνητική της μεθοδολογία.
Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές του
Π.Μ.Σ. θα πρέπει:
• Να έχουν αποκτήσει θεωρητικές γνώσεις πάνω στη
Χειρουργική Ανατομία.
• Να έχουν τις αντίστοιχες πρακτικές δεξιότητες με την
ολοκλήρωση αντίστοιχου αριθμού και μεθοδολογίας
ανατομών.
• Να έχουν αντιληφθεί και κατακτήσεις την ερευνητική
φιλοσοφία της Χειρουργικής Ανατομίας.
• Να έχουν εκπονήσει διπλωματική εργασία με συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα.
• Να έχουν δημοσιεύσει στον διεθνή ιατρικό τύπο μία
επιστημονική εργασία που άπτεται της διπλωματικής
τους εργασίας.
• Να είναι σε θέση να συνδέσουν τα παραπάνω με αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες Χειρουργικής.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη «Χειρουργική Ανατομία» (MSc in Surgical
Anatomy).
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ., που οδηγεί στην απονομή του Μ.Δ.Ε., γίνονται δεκτοί υποψήφιοι οι οποίοι είναι:
Α) Ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ιατροί χειρουργικών
ειδικοτήτων κλινικών της ημεδαπής και
Β) Εφόσον υπάρχει δυνατότητα, ειδικευόμενοι και ειδικευμένοι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων κλινικών
και της αλλοδαπής [Γενική Χειρουργική, Χειρουργική
Παίδων, Ουρολογία, Μαιευτική-Γυναικολογία, Θωρακοχειρουργική, Πλαστική Χειρουργική, Αγγειοχειρουργική,
κ.λπ.].
Για την αξιολόγηση και την επιλογή των υποψηφίων
συνεκτιμώνται τα στοιχεία της παρ. 1.α) του άρθ. 4 του
Ν. 3685/2008 και τυχόν πρόσθετα κριτήρια, τα οποία
ορίζονται από τα αρμόδια όργανα, όπως ο νόμος ορίζει
(παρ. 1.β) άρθ. 4 του Ν. 3685/2008).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Για την απονομή του τίτλου σπουδών η χρονική διάρκεια ορίζεται για το Μ.Δ.Ε. σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, τα εργαστήρια και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή
του μεταπτυχιακού τίτλου του άρθρου 3, καθορίζονται
ως εξής:
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Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Χειρουργική Ανατομία Ι
Χειρουργική
Εμβρυολογία Ι
Κατευθυνόμενες
Ανατομές
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ECTS ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ECTS

10
10
10
30

Χειρουργική Ανατομία II
Χειρουργική
Εμβρυολογία II
Κατευθυνόμενες
Ανατομές
ΣΥΝΟΛΟ

10
10
10
30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διπλωματική εργασίαΜεθοδολογία στην
έρευνα στη Χειρουργική
Ανατομία
ΣΥΝΟΛΟ

19191

30

Το Π.Μ.Σ. «Χειρουργική Ανατομία» θα λειτουργήσει
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α’), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Άρθρο
11 Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α’), το 65% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
αφορά τις λειτουργικές δαπάνες, ανέρχεται στο ποσό
των 65.000 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

30

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΠΟΣΟ

Η ανακατανομή μαθημάτων στα εξάμηνα σπουδών,
καθώς και η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων θα γίνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Αμοιβές

18.500 €

Αναλώσιμα (εργαστηριακά & γραφείου)

30.000 €

Εξοπλισμός (εργαστηριακά & γραφείου)

6.500 €

Εκπαιδευτικό Υλικό

2.000 €

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος.

Ταξίδια

3.000 €

Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. προβλέπεται να απασχοληθούν:
α) Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής και άλλων Τμημάτων
του ΕΚΠΑ,
β) Καθηγητές άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής και διδάσκοντες
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του Ν. 3685/2008 και τις διατάξεις του άρθρου
16 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν οι
χώροι διδασκαλίας, η Αίθουσα Ανατομών, τα επιμέρους
εργαστήρια, η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Ανατομίας
- «Ανατομείο» της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

Έξοδα δημοσιότητας

3.000 €

Γενικά Έξοδα

2.000 €

ΣΥΝΟΛΟ

65.000 €

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Χειρουργική
Ανατομία» θα καλύπτεται από α) δίδακτρα φοιτητών,
β) ερευνητικά προγράμματα, γ) κοινοτική επιχορήγηση
ή κοινοτικά προγράμματα, δ) χορηγίες και ε) δωρεές.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Λειτουργίας
μεταπτυχιακών σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

19192

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με
αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.
Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή
μέρος αυτού.
Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση
- Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
- Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την
πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες
σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

Eõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: 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
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