
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Ερ-
γατικό Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής της Νομικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης.

2 Επανίδρυση Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Πατρών και του Παιδαγωγικού 
Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, με 
τίτλο: «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστή-
μης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μα-
θηματικών- STEM στην Εκπαίδευση».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29308 (1)
  Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών με τίτλο: «Αστικό, Αστικό Δικονομικό 

και Εργατικό Δίκαιο» του Τμήματος Νομικής της 

Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστη-

μίου Θεσσαλονίκης.

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(συνεδρίαση 2958/12 και 13-4-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α. 

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 «Εφαρ-
μογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), ε) 26407/
Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή 
των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114), και στ) 45070/
Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4521/2018 
(Α΄38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες 
διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Νο-
μικής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 102/
27-2-2018).

6. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

7. Την με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄114)».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 
2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών του Τμήματος Νομικής της Νομικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: 
«Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο», ως 
ακολούθως:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Νομικής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ οργα-
νώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αστικό, 
Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ είναι το Αστικό, το 
Αστικό Δικονομικό και το Εργατικό Δίκαιο.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανά-
πτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, 
ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών 
αναγκών της χώρας στους τομείς του Αστικού, του Αστι-
κού Δικονομικού και του Εργατικού Δικαίου, καθώς και η 
κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου, με έμφαση 
στη σύνδεση θεωρίας και πράξης και στις νεότερες εξελί-
ξεις στους τομείς αυτούς σε διεθνές και ενωσιακό επίπεδο.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(ΔΜΣ) με τίτλο «Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό 
Δίκαιο», στις εξής ειδικεύσεις:

1. «Αστικό Δίκαιο»,
2. «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο» και
3. «Εργατικό Δίκαιο»

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομι-
κής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και Τμημάτων Νομικής 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών ΔΜΣ είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδίκευση «Αστικό Δίκαιο»

Α΄ εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Τύπος μαθήματος ECTS

1 Αστικό Δίκαιο των Προσώπων Υ 7,5

2 Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης Υ 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1
Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά 
τον ΚΠολΔ - Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών

Ε 7,5

2
Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια 
δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ

Ε 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι

1 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5

2 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5

Σύνολο ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)

1 Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών Υ 7,5

2 Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων Υ 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1
Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων 
ιδιωτικού δικαίου

Ε 7,5

2
Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές 
με στοιχεία αλλοδαπότητας

Ε 7,5
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Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Τύπος μαθήματος ECTS

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1 Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης Ε 7,5

2 Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο ECTS 30

Ειδίκευση «Αστικό Δικονομικό Δίκαιο»

Α΄ εξάμηνο

1
Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά 
τον ΚΠολΔ - Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών

Υ 7,5

2
Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια 
δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ

Υ 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1 Αστικό Δίκαιο των Προσώπων Ε 7,5

2 Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης Ε 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5

2 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Ε 7,5

Σύνολο ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)

1
Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων 
ιδιωτικού δικαίου

Υ 26 7,5

2
Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές 
με στοιχεία αλλοδαπότητας

Υ 26 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1 Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών Ε 26 7,5

2 Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων Ε 26 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1 Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης Ε 26 7,5

2 Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Ε 26 7,5

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο ECTS 30

Ειδίκευση «Εργατικό Δίκαιο»

Α΄ εξάμηνο

Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Τύπος μαθήματος ECTS

1 Ατομικό Εργατικό Δίκαιο Υ 7,5

2 Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο Υ 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1 Αστικό Δίκαιο των Προσώπων Ε 7,5

2 Ειδικά ζητήματα Αστικής Ευθύνης Ε 7,5
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Α/Α Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ) Τύπος μαθήματος ECTS

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1
Ζητήματα της πρωτοβάθμιας, της δευτεροβάθμιας και της αναιρετικής δίκης κατά 
τον ΚΠολΔ - Ζητήματα των θεσμών εναλλακτικής επίλυσης ιδιωτικών διαφορών

Ε 7,5

2
Ζητήματα από την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας και την εκούσια 
δικαιοδοσία κατά τον ΚΠολΔ

Ε 7,5

Σύνολο ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά (Υ)

1 Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης Υ 7,5

2 Ευρωπαϊκό Εργατικό Δίκαιο Υ 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1 Ζητήματα από το σύγχρονο δίκαιο των συναλλαγών Ε 7,5

2 Δίκαιο των περιουσιακών σχέσεων Ε 7,5

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα (Ε) [1 από τα κάτωθι]

1
Ζητήματα από το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης για την ικανοποίηση αξιώσεων 
ιδιωτικού δικαίου

Ε 7,5

2
Ζητήματα από το ευρωπαϊκό και το διεθνές δικονομικό δίκαιο σε ιδιωτικές διαφορές 
με στοιχεία αλλοδαπότητας

Ε 7,5

Σύνολο ECTS 30

Γ΄ εξάμηνο

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

Σύνολο ECTS 30

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/κές 
φοιτητές/τριες.

Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

 Άρθρο 8
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες από την ημεδαπή και την 
αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υλικοτεχνική υποδομή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ΄ έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησής του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 διαμορφώνεται ως εξής:
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Πηγές Χρηματοδότησης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Τέλη Φοίτησης 6.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 81.900,00

Συνολικό ποσό χρηματοδότησης 6.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 81.900,00

Κατηγορία Δαπάνης Ποσό (€) 
2018

Ποσό (€) 
2019

Ποσό (€) 
2020

Ποσό (€) 
2021

Ποσό (€) 
2022

Σύνολο (€) 
2018-2022

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λο-
γισμικού

570,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 1.720,00 7.450,00

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

300,00 900,00 900,00 900,00 900,00 3.900,00

Δαπάνες αναλωσίμων 250,00 860,00 860,00 860,00 860,00 3.690,00

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 

200,00 810,00 810,00 810,00 810,00 3.440,00

Αμοιβές διοικητικής και τεxνικής υπο-
στήριξης

2.650,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 7.940,00 34.410,00

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας -προβολής, αγοράς εκ-
παιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνε-
δρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 

440,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.400,00

Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (= 30% 
Τελών Φοίτησης)

1.890,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 5.670,00 24.570,00

Συνολικό Ποσό Δαπανών 6.300,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 81.900,00

Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 900 € και για ένα 
κύκλο σπουδών [τα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης].

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

    Αριθμ. 1499/22843 (2)
Επανίδρυση Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Με-

ταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμή-

ματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Αν-

θρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του 

Πανεπιστημίου Πατρών και του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ, με 

τίτλο: «Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστή-

μης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μα-

θηματικών- STEM στην Εκπαίδευση».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4.8.2017) 

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 32 και 85 παράγραφος 2α.

2. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29.9.2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών – Λοιπά θέ-
ματα», β) 203446/Ζ1/22.11.2017 «Διευκρινήσεις 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 με-
ταπτυχιακών σπουδών», δ) 26407/Ζ1/15.2.2018 «Ίδρυ-
ση-Επανίδρυση ΠΜΣ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/17 (114 Α΄)», ε) 45070/Ζ1/19.3.2018 «Κοινοποίη-
ση Διατάξεων του ν. 4521/18 (Α΄ 38) ‘’Ίδρυση Πανεπιστη-
μίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις’’ – Αποστολή 
ενδεικτικού υποδείγματος συνοδευτικών εγγράφων της 
παρ. 3 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017».
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3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Ζ1/8.12.2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017/τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/2.3.2018) 
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες δια-
τάξεις» και ιδίως το άρθρο 19, παράγραφος 7 και 8.

5. 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.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/τ.Α΄).

7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», (ΦΕΚ 195/
6-9-2011/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

8. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/11-5-2016/τ.Α΄), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 3/17.4.2018) και του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(συνεδρία 15/21.2.2018).

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πα-
νεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20.4.2018) και της 
Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών (συνεδρία 17/6.6.2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 
5/19.4.2018) και το απόσπασμα πρακτικού της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρία 22.5.2018).

12. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνερ-
γαζόμενων Τμημάτων, όπου ορίζεται το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Πατρών ως έχον την ευθύνη της διοικητικής στήριξης 
του προγράμματος και ως επισπεύδον Τμήμα για την 
επανίδρυση του προγράμματος.

13. Το υπ’ αριθμ. 2736/1.11.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερι-
κή αξιολόγηση του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών.

14. Το αριθμ. 115606/Ζ1/9.7.2018 έγγραφο του Υπουρ-
γού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα 
«Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, σε 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/
2017 (Α΄114)».

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

Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 τη 
λειτουργία Δι-Ιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχι-

ακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 οργανώνει και λειτουργεί 
Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Διεπιστημονική Προσέγγιση της 
Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των 
Μαθηματικών - STEM στην Εκπαίδευση» σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο τη Διεπι-
στημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, 
της Μηχανικής και των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση.

Σκοπός του προγράμματος είναι
- να αυξήσει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών 

στα Mαθηματικά και την Eπιστήμη με την ενίσχυση του 
γνωστικού περιεχομένου και των δεξιοτήτων των εκ-
παιδευτικών.

- να βελτιώσει και να διευρύνει διεπιστημονικά τη 
γνώση του αντικειμένου των μελλοντικών και εν ενερ-
γεία εκπαιδευτικών, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα της 
διδασκαλίας τους.

- να φέρει σε επαφή τους μελλοντικούς και εν ενεργεία 
εκπαιδευτικούς με εμπειρογνώμονες και ειδικούς από 
το χώρο εργασίας που σχετίζονται με το επιστημονικό 
τους αντικείμενο

- να αυξήσει την κατανόηση και τις δυνατότητες εφαρ-
μογής των εκπαιδευτικών σχετικά με την εκπαιδευτική 
έρευνα

- να ενδυναμώσει τους εκπαιδευτικούς στη διαδικασία 
δημιουργίας καινοτόμων εκπαιδευτικών προτάσεων

- να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς τεχνολογικά εγ-
γράμματους και ικανούς λύτες πραγματικών προβλη-
μάτων

- να προωθήσει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών 
διαφορετικών ειδικοτήτων

- να καταστήσει τους εκπαιδευτικούς ικανούς μέντορες 
για την υποστήριξη άλλων εκπαιδευτικών

- να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν 
το εύρος των κρίσιμων προβλημάτων που μπορούν να 
αντιμετωπίσουν μέσω των συνιστωσών του STEM, ώστε 
να μεταφέρουν αυτή την αντίληψη στους μαθητές τους, 
στοχεύοντας στη δημιουργία θετικών στάσεων απέναντι 
στις θετικές επιστήμες.

- να δώσει την ευκαιρία σε απόφοιτους που δεν θα 
εργασθούν ως εκπαιδευτικοί, να επιλέξουν άλλους εργα-
σιακούς χώρους που απαιτούν διεπιστημονικές γνώσεις 
και δεξιότητες
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Tο Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο:

«Διεπιστημονική Προσέγγιση της Επιστήμης, της Τε-
χνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών- STEM 
στην Εκπαίδευση»

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων 
Σχολών Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, 
Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων 
Πολυτεχνικών Σχολών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι, οι οποίοι εργάζο-
νται ή επιθυμούν να εργαστούν στην εκπαίδευση.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3) 
εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 
ενενήντα (90). Τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. είναι  εξαμηνιαία. 
Για τη λήψη Δ.Μ.Σ. οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακο-
λουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε κάθε μάθημα 
ανά εξάμηνο:

• Στο 1ο εξάμηνο: σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα
(5 x 6 = 30 Π.Μ.)
Σύνολο 30 Π.Μ.
• Στο 2ο εξάμηνο: σε πέντε (5) υποχρεωτικά μαθήματα
(5x 6 = 30 Π.Μ.)
Σύνολο 30 Π.Μ.
• Στο 3ο εξάμηνο: σε δυο (2) υποχρεωτικά μαθήματα 
(1 x 6 = 6 Π.Μ. +1 x 4=4 Π.Μ.) και επιπλέον να εκπονή-

σουν επιτυχώς Διπλωματική Εργασία (20 Π.Μ.). 
Σύνολο 30 Π.Μ.
Το πρόγραμμα των μαθημάτων με τις αντίστοιχες Πι-

στωτικές Μονάδες ανά μάθημα, έχει ανά ειδίκευση και 
εξάμηνο ως εξής:

Α΄ Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

STE-111 Διδακτική, Επιστημολογία και Ιστορία των Επιστημών(Υ)/
Didactics, Epistemology and History of Science

6

STE-112 Σημαντικές Ιδέες στα Μαθηματικά και τις Eπιστήμες Ι (Υ)/
Big Ideas of Mathematics and Science I

6

STE-113 Μάθηση μέσω Σχεδιασμού και Υλοποίησης Project σε περιβάλλον STEM (Υ)/
STEM and Project-Based learning

6

STE-114 Γνωστική και Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Υ)/
Cognitive and Educational Psychology

6

STE-115 Μεθοδολογία Έρευνας Ι (Υ)
Research Methodology Ι

6

Σύνολο 30

Β΄ Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

STE-211 Εκπαίδευση STEM: Ερευνητικά Projects (Υ)/
STEM Education: Research Projects

6

STE-212 Σημαντικές Ιδέες στα Μαθηματικά και τις Eπιστήμες ΙΙ (Υ)/
Big Ideas of Mathematics and Science II

6

STE-213 Τεχνολογικός Γραμματισμός για την Εκπαίδευση STEM (Υ)/
Technology Literacy for STEM Education

6

STE-214 Το Εργαστήριο STEM: Μηχανική στην Εκπαίδευση (Υ)/
The STEM Laboratory: Engineering for Education

6

STE-215 Μεθοδολογία Έρευνας ΙΙ (Υ)/
Research Methodology ΙΙ

6

Σύνολο 30



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ45324 Τεύχος Β’ 3606/24.08.2018

Γ΄ Εξάμηνο

Μαθήματα ECTS

STE-321 Επιστήμη-Τεχνολογία-Κοινωνία (Σεμινάριο)/
Science-Technology-Society (Seminar)

4

STE-312 Αειφορία σε πλαίσιο STEM (Υ)/
Sustainability in STEM context

6

STE-323 Διπλωματική Εργασία/
Master Thesis

20

Σύνολο 30

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε σαράντα (40), δηλαδή σε είκοσι 
(20) ανά συνεργαζόμενο Τμήμα.

Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
του Πανεπιστημίου Πατρών, που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 
34 καθώς και της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτησή τους να εγγραφούν 
ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο 
άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Διδακτικό Προσωπικό

Το Διδακτικό Προσωπικό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών θα προέρχεται από τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017  (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).

Άρθρο 9
 Υλικοτεχνική Υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών και 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ είναι επαρκής για την κάλυψη των αναγκών του 
Δ.Π.Μ.Σ. Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Μεταπτυχιακού πραγματοποιούνται στα θεσμοθετημένα 
Εργαστήρια των δυο Τμημάτων και σε χώρους κατάλληλα διαμορφωμένους όπως αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες 
πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες σεμιναρίων, Τμηματική Bιβλιοθήκη. Επιπλέον, στα δυο Πανεπιστήμια λειτουργούν 
οργανωμένες Βιβλιοθήκες και Κέντρο Πληροφόρησης, οι οποίες είναι συνδεδεμένες (μέσω Η/Υ) με τράπεζες πλη-
ροφοριών και με μεγάλες βιβλιοθήκες της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2024-25 σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Άρθρο 11
Αναλυτικός Προϋπολογισμός

O Αναλυτικός Προϋπολογισμός περιέχει ετησίως την καταγραφή των εσόδων και εξόδων ανά κατηγορία:
Α. ΕΣΟΔΑ

Κατηγορία Εσόδων Ευρώ

Προϋπολογισμός του Α.Ε.Ι. 0

Προϋπολογισμός του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 0

Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα 0

Πόροι από ερευνητικά προγράμματα 0
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Πόροι από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών 0

Μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Α.Ε.Ι. 0

Κάθε άλλη νόμιμη αιτία * 108.000

Σύνολο 108.000

* Τέλη φοίτησης και λοιποί πόροι χρηματοδότησης
Β. ΕΞΟΔΑ

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

Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 3.000

Δαπάνες χορήγησης 12 υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 32.400

Δαπάνες αναλωσίμων 6.000

Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ 700

Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για Εκπαιδευτικούς σκοπούς 500

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων που 
συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 23380

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 2720

Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4485/2017 2720

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 3.000

Λοιπές δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς Εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου) 1180

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ (30%)

Άρθρο 37, παράγραφος 4β του ν. 4485/2017 32.400

Σύνολο (100%) 108.000

Η συνεισφορά των φοιτώντων με τέλη φοίτησης (2.700 €/φοιτητή) είναι απαραίτητη λόγω των κατωτέρω:
• Χορήγηση υποτροφιών σε εισαγόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος της συμμετοχής 

(δηλαδή σε οκτώ (8) ετησίως από τους σαράντα (40) συμμετέχοντες)
• Πρόσκληση ειδικών επιστημόνων, προκειμένου να καλυφθούν εργαστηριακού τύπου εισηγήσεις σε σημαντικές 

επιστημονικές περιοχές του Δ.Π.Μ.Σ. Αυτό θα βοηθήσει ώστε το Δ.Π.Μ.Σ. από πλευράς ποιότητας να είναι ανταπο-
δοτικό προς τους συμμετέχοντες και ανταγωνιστικό με άλλα Προγράμματα. Επίσης, σε μετακινήσεις διδασκόντων 
και διδασκομένων σε συνέδρια για παρουσίαση εργασιών. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.

• Αμοιβές διδασκόντων.
• Διοικητική και τεχνική υποστήριξη του Π.Μ.Σ. και τη συντήρηση του ιστοχώρου του.
• Κόστος των αναλωσίμων (αναλώσιμα υπολογιστών, φωτοτυπίες μεταπτυχιακών φοιτητών, φωτοτυπίες διδα-

σκόντων, τόνερ φωτοτυπικών και εκτυπωτών, χαρτικά, CD-ROM, DVD, εργαστηριακές μικροσυσκευές, ερευνητικά 
εργαλεία, κ.ά.), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού έργου, του διοικητικού έργου αλλά 
και από τους ίδιους τους φοιτητές, για την άσκηση του ερευνητικού τους έργου και της Πρακτικής Άσκησης στο 
πλαίσιο του Π.Μ.Σ. Το κόστος αυτό δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.

• Αποκατάσταση των φθορών από τη χρήση του υπάρχοντος και χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού, το κόστος των 
οποίων δεν μπορεί να καλυφθεί από άλλες πηγές.
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  Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πάτρα, 11 Ιουλίου 2018

Η Πρύτανης

ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ  
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*02036062408180012*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης 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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