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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.

2

Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Aix-Marseille (Γαλλία)
για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.

3

Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητα ζωής» του
Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής Αγωγής,
Αθλητισμού και Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας.

4

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5151/30.7.2021 απόφασης της υπ’ αρ. 190/29.7.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου Πατρών» (Β΄ 3782).

5

Ένταξη πρώην μόνιμων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 124383/Ν1
(1)
Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 682/1977 (Α΄ 244), σε συνδυασμό
με τις διατάξεις του ν. 4713/2020 (Α΄ 147).
2. Τις διατάξεις της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου
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Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (Α΄ 222), όπως τροποποιήθηκαν από
τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Εγκριση
των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της
Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της
Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο
«Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α΄ 18) και, όπως
αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α΄ 107), του
άρθρου 33 του ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 193)
και της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013 «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268),
του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 «Άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 8) και του άρθρου 48 του
ν. 4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 118).
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 79/
2017 (Α΄ 109), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 σε
συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 50 του
ν. 4692/2020 (Α΄ 111).
4. Την υπ’ αρ. 10135/18-11-2012 «Καθορισμός ποσού
παραβόλων και χρηματικών ποσών για παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης κατά την παρ. Θ του

63648

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012» υπουργική απόφαση
(Β΄ 3057), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπό
στοιχεία 34566/ΙΑ/12-03-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 756).
5. Την υπό στοιχεία 151678/ΙΑ/3-12-2012 «Καθορισμός
απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση, την
τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας Ιδιωτικού
Σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα
και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και ΝΠΔΔ.»
υπουργική απόφαση (Β΄ 3324), όπως τροποποιήθηκε
από την υπό στοιχεία 84151/ΙΑ/20-6-2013 υπουργική
απόφαση (Β΄ 1584).
6. Την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/186385/Δ5/5-12-2013
υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ 448/2014), όπως
τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 86171/Ν1/25.5.2018
υπουργική απόφαση (Β΄ 2011) και την υπό στοιχεία
169743/Ν1/31-10-2019 υπουργική απόφαση στην εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε.» (Β’ 4130).
7. Την υπ’ αρ. 17-3-2021 αίτηση της Αναστασάτου Διονυσίας, νόμιμης εκπροσώπου της εταιρείας: «ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε.», για τροποποίηση της άδειας
του Ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.
8. Την υπό στοιχεία ΔΑ/36011/14-09-2021 απόφαση
διατύπωσης θετικής γνώμης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
9. Την υπό στοιχεία 168/Υ1/8-1-2021 απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ζωή Μακρή» (Β’ 33).
10. Την υπό στοιχεία 1614/Υ1/8-1-2020 απόφαση της
Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Μεταβίβαση
του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»
και «Με εντολή Υφυπουργού» στους Γενικούς Γραμματείς, στους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων,
Διευθύνσεων, Αυτοτελών Διευθύνσεων, Τμημάτων και
Αυτοτελών Τμημάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και ορισμός κυρίων διατακτών του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β’ 8).
11. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος
του κρατικού προϋπολογισμού από την παρούσα απόφαση, αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Φ2ΓΑ/186385/Δ5/
5-12-2013 υπουργική απόφαση χορήγησης άδειας Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ 448),
όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 86171/Ν1/
5-6-2018 υπουργική απόφαση (Β΄ 2011) και την υπό
στοιχεία 169743/Ν1/31-10-2019 υπουργική απόφαση
(Β΄ 4130), ως προς τη δυναμικότητα των αιθουσών διδασκαλίας, ως ακολούθως:
Από το σχολικό έτος 2021-2022, χορηγούμε στην
εταιρεία «ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ &ΣΙΑ Ο.Ε.» άδεια
Ιδιωτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης - Νηπιαγωγείου για τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας στο ισόγειο, δυναμικότητας είκοσι πέντε (25), είκοσι τεσσάρων
(24) και δώδεκα (12) νηπίων έκαστη. Επισημαίνεται ότι ο
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συνολικός αριθμός των νηπίων δε δύναται να υπερβαίνει
τα εξήντα (60) νήπια,σύμφωνα με τη διατύπωση γνώμης
του ΕΟΠΠΕΠ.
Ο διακριτικός τίτλος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
του Νηπιαγωγείου είναι: «ΑΓΡΙΟΚΥΚΝΟΙ».
Το Νηπιαγωγείο θα λειτουργήσει επί της οδού Γράμμου 14, στα Βριλήσσια Αττικής, με νόμιμη εκπρόσωπο
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τη Διονυσία
Αναστασάτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 4 Οκτωβρίου 2021
Με εντολή Υφυπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας,
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και Ειδικής Αγωγής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 901/01-10-2021
(2)
Έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Aix-Marseille
(Γαλλία) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
με συνεπίβλεψη.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), και ειδικότερα τις
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 43
2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
3. Την υπό στοιχεία 41931/Ζ1/13-3-2018 υπουργική
απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων ίδρυσης κοινών Π.Μ.Σ. και
εκπόνησης διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη μεταξύ ημεδαπών Α.Ε.Ι. και αναγνωρισμένων ως ομοταγών
ιδρυμάτων ή ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της
αλλοδαπής» (Β’ 972).
4. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018
(Α΄ 102).
5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄195).
6. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
7. Το π.δ. 85/31-5-2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α΄ 124).
8. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» (Α΄189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15.
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9. Το απόσπασμα πρακτικών της συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ (26-07-2021), κατά την οποία εγκρίθηκε
το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο
Aix-Marseille (Γαλλία) για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.
10. Τον κανονισμό εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του
ΕΚΠΑ (Β’ 1393/2018 και Β’ 1933/2018).
11. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ
και του Πανεπιστημίου Aix-Marseille (Γαλλία).
12. Το απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(36η συνεδρία, 26-08-2021).
13. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την έγκριση Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Πανεπιστημίου Aix-Marseille (Γαλλία) για εκπόνηση
διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 8217/21/ΓΠ
(3)
Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εργονομία - Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητα ζωής»
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού, της Σχολής Επιστημών Φυσικής
Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας 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 ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄14).
2. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας 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 Μεταπτυχιακών Σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ».
4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018
«Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις» (Α΄38).
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5. Τις διατάξεις του ν. 4589/2019 «Συνέργειες Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού
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
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189).
7. Την εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
8. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 44/30-6-2021
συνεδρίασή της.
9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην υπ’ αρ. 255/30-07-2021
συνεδρίασή της.
10. Το γεγονός ότι προκαλείται δαπάνη 2000 € στον
ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αποφασίζουμε:
Την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εργονομία-Επαγγελματική Φυσιολογία
και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητα ζωής» του Τμήματος
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, της Σχολής
Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως εξής:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα λειτουργήσει από το
ακαδημαϊκό έτος 2021-22 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Εργονομία-Επαγγελματική Φυσιολογία και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητα ζωής»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός
Το ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) αποσκοπεί:
- Στην παραγωγή καταρτισμένων επιστημόνων στο
επιστημονικό πεδίο της Εργονομίας και της Υγείας των
εργαζόμενων, με έμφαση στην πρόληψη των καταπονήσεων του εργασιακού πληθυσμού και την εξειδίκευση
εφαρμογής μεθόδων αποτελεσματικής χρήσης, παρέμβασης και έρευνας.
- Απώτερος στόχος της εφαρμογής των γνώσεων, θα
είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής στην κοινότητα
και της παραγωγικότητας στους διαφόρους κλάδους
της αγοράς.
- Οι εκπαιδευόμενοι θα ενισχύσουν τα ηγετικά χαρακτηριστικά τους ώστε να λάβουν θέση στον παραγωγικό
ιστό και να παράσχουν αποτελεσματική συμβουλευτική
σε θέματα σωματικής επάρκειας, ασφάλειας και εργονομίας για την προαγωγή της υγείας.
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα στελεχώσουν μελλοντικά
Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φορείς δημόσιας
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υγείας και πρόληψης ασθενειών, καθώς και τον επιχειρηματικό κλάδο και θα συμβάλουν στην αναβάθμιση οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων, που ενεργοποιούνται
στα γνωστικά πεδία της Υγείας, της Ασφάλειας της Εργασίας, της Άσκησης, της Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού κ.α.
Το Πρόγραμμα στοχεύει επίσης:
- Στη διαμόρφωση πλαισίου συνεργασίας με Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
- Στην ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και διδακτικού προσωπικού.
- Στην προσέλκυση φοιτητών και διδακτικού προσωπικού από το εξωτερικό.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΜΣ) στην «Εργονομία-Επαγγελματική Φυσιολογία και
Υγεία της Εργασίας».
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων
από τον ΔΟΑΤΑΠ ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Το ΠΜΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων Ιατρικής,
επιστημών Υγείας, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βιολογίας και Πολυτεχνείου.
Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια
Η διάρκεια του Προγράμματος είναι τρία εξάμηνα παρακολούθησης και εκπόνησης μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η επιτυχής εκπλήρωση των σχετικών
υποχρεώσεων οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το σύνολο των πιστωτικών
μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του
ΔΜΣ είναι 90 ECTS.
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Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα Διδασκαλίας
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης απαιτείται η συμπλήρωση 90 διδακτικών
μονάδων (ECTS), οι οποίες προκύπτουν από την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε μαθήματα, την επιτυχή
παρακολούθηση σεμιναρίων, εργαστηριακή εκπαίδευση, καθώς και εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής. Οι
90 διδακτικές μονάδες αποκτώνται μετά από:
- Επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση οκτώ (8) θεματικών ενοτήτων με 7 ECTS η κάθε μία (σύνολο 56 ECTS),
έναν (1) εργαστηριακό κύκλο με 8 ECTS, δύο σεμιναριακούς κύκλους 2 ECTS έκαστος και εκπόνηση Πρωτότυπης
Διπλωματικής Εργασίας με 22 ECTS, υπό την επίβλεψη
και τη σύμφωνη γνώμη μέλους ΔΕΠ.
- Η μεταπτυχιακή διατριβή ολοκληρώνεται κατά τη
διάρκεια του τρίτου εξαμήνου και είναι υποχρεωτική.
Θεματικές Ενότητες
Η διδασκαλία κάθε θεματικής ενότητας (1ο και 2ο εξάμηνο), θα έχει διάρκεια 12 εβδομάδων και ο χρόνος διδασκαλίας της θα είναι τρεις διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Η διδασκαλία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και εξ’
αποστάσεως, με αντίστοιχο ποσοστό 65/35, σύμφωνα με
το άρθρο 30 του ν. 4485/2017. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής
πλατφόρμας εκπαίδευσης και θα είναι συγχρονισμένη,
ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει και καταγραφή των παρουσιάσεων για δυνατότητα επανάληψης μέσω ασύγχρονης διαδικασίας. Απουσία σε περισσότερες του 1/6 των
ωρών διδασκαλίας ενός μαθήματος έχει ως συνέπεια ο
φοιτητής να μην γίνεται δεκτός στις εξετάσεις του μαθήματος, οπότε θα πρέπει να το παρακολουθήσει εξαρχής.
Εργαστηριακός Κύκλος
Ο Εργαστηριακός κύκλος (3ο εξάμηνο), θα διαρκεί 2
πλήρεις εβδομάδες παρακολούθησης δια ζώσης, θα περιλαμβάνει εκπαίδευση σε 4 εργαστηριακές/ερευνητικές
ενότητες και θα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις
του ΤΕΦΑΑ.

Πίνακας 1: Η δομή του προγράμματος
Α΄ Εξάμηνο - Θεματική Ενότητα Εργονομίας και Φυσιολογίας της Εργασίας
Κωδικός

Μαθήματα

ECTS

Εξάμηνο

Μέθοδος

MA01

Εργονομία και Φυσιολογία της Εργασίας

7

A

ΔΖ/ΕΑ

MA02

Περιβαλλοντική Φυσιολογία και εργασία

7

A

ΔΖ/ΕΑ

MA03

Εργονομική Ανάλυση

7

A

ΔΖ/ΕΑ

ΜΑ04

Ανθρώπινοι παράγοντες Human factors

7

Α

ΔΖ/ΕΑ

ΣΕ01

Μεθοδολογία έρευνας και Στατιστικής

2

A

ΔΖ/ΕΑ

7

B

ΔΖ/ΕΑ

Β’ Εξάμηνο - Θεματική Ενότητα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας
MB01

Γενικά θέματα ΥΑΕ - Θεσμικό πλαίσιο
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MB02

Υγιεινή - Ιατρική της Εργασίας

7

B

ΔΖ/ΕΑ

MB03

Άσκηση και Ποιότητα ζωής των εργαζόμενων

7

B

ΔΖ/ΕΑ

MB04

Ασφάλεια της Εργασίας

7

B

ΔΖ/ΕΑ

ΣΕ02

Σεμινάριο συστηματικής ανασκόπησης και συγγραφής

2

Β

ΔΖ/ΕΑ

Γ΄ Εξάμηνο – Εργαστήρια και Διπλωματική εργασία
Ε01

Μέθοδοι ανάλυσης της στάσης και της κίνησης κατά την
εργασία

2

Γ

ΔΖ

Ε02

Μέθοδοι αξιολόγησης μυοσκελετικών καταπονήσεων
κατά την εργασία

2

Γ

ΔΖ

Ε03

Μέθοδοι υπολογισμού της δαπάνης ενέργειας και
κόπωσης κατά την εργασία

2

Γ

ΔΖ

Ε04

Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Καθοδήγηση προγραμμάτων
άσκησης στην εργασία

2

Γ

ΔΖ

MΔ

Μεταπτυχιακή Διατριβή

22

Γ

-

(ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) ΕΑ: εξ’ αποστάσεως και ΔΖ:
δια ζώσης
Η ανακατανομή ή η τροποποίηση των μαθημάτων του
προγράμματος σπουδών θα γίνεται με αποφάσεις των
οργάνων του ΠΜΣ και θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική
ή, εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι, και η Αγγλική. Η
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική ή εφόσον υπάρξει ενδιαφέρον, δύναται να είναι
και η αγγλική.
Μέρος των μαθημάτων των οποίων το ποσοστό δεν
υπερβαίνει το 35% θα διδάσκεται με μεθόδους εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό θα επιτυγχάνεται η μείωση των εξόδων μετακίνησης των διδασκόντων και φοιτητών και ταυτόχρονα εξοικείωση όλων των
συμμετεχόντων με τις νέες τεχνολογίες.
Άρθρο 7
Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών
Ο αριθμός των θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών καθορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τριάντα (30). Για το 30%
αυτών, παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων,
βάσει των προβλέψεων του νόμου 4485/2017, περί οικονομικών κριτηρίων. Επιπλέον του αριθμού εισακτέων,
γίνεται δεκτός ως υπεράριθμος με απόφαση της Συνέλευσης ΤΕΦΑΑ, ένας (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών (ΙΚΥ) που πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό
μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού
αντικειμένου του ΠΜΣ. Αλλοδαποί υπότροφοι, οι οποίοι
κατέχουν γλωσσική επάρκεια, εγγράφονται ως υπεράριθμοι με εισήγηση της Επιτροπής επιλογής των Φοιτητών και επικύρωση από τη Συνέλευση του Τμήματος με

την προϋπόθεση ότι θα κατέχουν τα ¾ των μορίων που
συνέλεξε ο τελευταίος επιτυχών στο ΠΜΣ στη χρονική
περίοδο εξέτασης του αιτήματος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο ΠΜΣ «Εργονομία-Επαγγελματική Φυσιολογία
και Υγεία της Εργασίας - Ποιότητα ζωής.» θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του τμήματος Επιστήμης Φυσικής
Αγωγής και Αθλητισμού 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 ΠΜΣ διατίθεται η
απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας με υποστήριξη
δικτύου. Το κτίριο των εργαστηρίων διαθέτει ελεύθερο
ασύρματο δίκτυο για όλους τους φοιτητές. Διαθέτει επίσης εξοπλισμένα και θεσμοθετημένα εργαστήρια σχετικά
με το αντικείμενο του ΠΜΣ, όπως: α) το Κέντρο Έρευνας
και Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης (ΦΕΚ ίδρυσης:
Α’ 180/2000) με εργαστηριακούς/ερευνητικούς τομείς
Εμβιομηχανικής, Βιοχημείας της άσκησης, Προπονητικής
και Φυσιολογίας της άσκησης, β) το Εργαστήριο Ψυχολογίας της Άσκησης και Ποιότητας Ζωής (ΦΕΚ ίδρυσης:
Β’ 465/2004). Για την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του ΠΜΣ οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στη
βιβλιοθήκη με περισσότερους από 4.500 τίτλους βιβλίων
και 10.000 περίπου τίτλους περιοδικών διαθέσιμων online, κέντρο πληροφορικής, αίθουσα βιντεοδιάσκεψης,
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γυμναστήριο - προπονητήριο και στην υπόλοιπη υλικοτεχνική υποδομή του τμήματος. Το Κέντρο Έρευνας και
Αξιολόγησης της Φυσικής Απόδοσης (ΚΕΑΦΑ) διαθέτει
σύγχρονο εξοπλισμό ο οποίος χρησιμοποιείται για τη
διεκδίκηση ερευνητικών πόρων, μέρος των οποίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση μελετών στο
πλαίσιο των Μεταπτυχιακών διατριβών.

Οι πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ προέρχονται από

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ 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).

3. Δωρεές, Παροχές, Κληροδοτήματα,
Χορηγίες, Φορέων Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των 98.000,00 χιλιάδων ευρώ
και αναλύεται σε κατηγορίες εσόδων-εξόδων ως εξής:
ΕΞΟΔΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες
λογισμικού

ΠΟΣΟ
70%
12000

2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε
μεταπτυχιακούς φοιτητές
3. Δαπάνες αναλωσίμων

10000

4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του
Π.Μ.Σ.

12000

2. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ

4. Πόροι Ερευνητικών Προγραμμάτων
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 (Στο ΠΜΣ συμμετέχουν 30
φοιτητές. Εξ αυτών το 30%, ήτοι 30 x 30% = 9
απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης.
Οι υπόλοιποι 21 φοιτητές θα
πληρώσουν τέλη φοίτησης 4500 € ανά
φοιτητή, ήτοι 21 x 4500 = 94.500 €)
ΣΥΝΟΛΟ

94.500,00

98.000,00 €

Ο ΚΑΕ 4121 του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 2000 €.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 4 Οκτωβρίου 2021

Ι

2000

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

15.000

9. Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής
υποστήριξης

12600

Αριθμ. 17171
(4)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5151/30.7.2021 απόφασης της υπ’ αρ. 190/29.7.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο
του Πανεπιστημίου Πατρών» (Β΄ 3782).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

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

5000

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

30%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ

2.000,00

ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ

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

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (Εκτός
Δωρεών, Κληροδοτήματος ή Χορηγίας
για συγκεκριμένο σκοπό, καθώς και για
κρατικές επιχορηγήσεις)

1. Προϋπολογισμός ΑΕΙ & Συνεργαζόμενων
Φορέων

Ο Πρύτανης

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

Ποσό ευρώ

ΕΣΟΔΑ

29.400

98.000,00 €

Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. 5151/30.7.2021 απόφαση της υπ’ αρ.
190/29.7.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου
περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών» (Β΄ 3782).
2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 141 και της
παρ. 1 του άρθρου 142 του ν. 4782/2021 (Α΄ 36).
3. Τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Πανεπιστημίου Πατρών που επιβάλλουν άμεση έγκριση και διεκπεραίωση θεμάτων για την απρόσκοπτη λειτουργία του.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού
προϋπολογισμού,
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Αποφασίζει ομόφωνα και με πλειοψηφία μεγαλύτερη
των ¾ των μελών της, πληρώντας την προϋπόθεση της
περ. λα της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017, την
τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. 5151/30.7.2021
απόφασης της υπ’ αρ. 190/29.7.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων της
Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Πατρών» (Β΄3782), τα οποία αντικαθίστανται ως
ακολούθως:
1. Την έγκριση των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης
έργων, συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, Διαγωνισμών Άνω των Ορίων, όπως ιδίως τη συγκρότηση
Επιτροπών Διαγωνισμών, προσωρινή κατακύρωση αποτελεσμάτων των ενδιάμεσων σταδίων, απόφανση επί
αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών, παράταση
προθεσμιών, εκτός από τη δημοπράτηση, την έγκριση
μελέτης, καθώς και την έκδοση της οριστικής απόφασης
κατακύρωσης των Διαγωνισμών, που παραμένουν στην
αρμοδιότητα της Συγκλήτου.
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2. Την έγκριση όλων των σταδίων ανάθεσης και εκτέλεσης έργων, συμβάσεων, προμηθειών και υπηρεσιών,
όπως ιδίως τη συγκρότηση Επιτροπών Διαγωνισμών,
οριστική κατακύρωση αποτελεσμάτων, απόφαση επί
αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών, παράταση
προθεσμιών για το ισχύον κάθε φορά όριο Διαγωνισμών
Κάτω των Ορίων.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο θα κοινοποιεί τις αποφάσεις
του στη Σύγκλητο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
και έως την 31.8.2022 και δύναται να τροποποιηθεί
ομοίως με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 4 Οκτωβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 17170
(5)
Ένταξη πρώην μόνιμων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις
Ε.ΔΙ.Π. Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20
του ν. 4452/2017.
2. Το υπ’ αρ. 12716/17.9.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών με τη συνημμένη υπό στοιχεία
111061/Ζ2/9.9.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ’ 2115).
3. Την απόφαση της υπ’ αρ. 192/29.9.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών,
διαπιστώνει:
Την ένταξη των κατωτέρω εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατάχθηκαν, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους, με την υπό στοιχεία 111061/
Ζ2/9.9.2021 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και
θρησκευμάτων (Γ΄2115) στο Πανεπιστήμιο Πατρών, σε θέσεις ΕΔΙΠ Τμημάτων του Ιδρύματος με ταυτόχρονη μεταφορά
των συσταθεισών, με την ανωτέρω απόφαση, οργανικών θέσεων στα αντίστοιχα Τμήματα του Ιδρύματος, ως εξής:
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ

ΣΧΟΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ
ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ

1.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2.

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΠΕΤΡΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

3.

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ

ΖΩΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ε.ΔΙ.Π.

ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

4.

ΚΟΤΖΑΜΑΝΙΔΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ε.ΔΙ.Π.

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Ε.ΔΙ.Π.

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5.

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

ΘΕΩΝΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 4 Οκτωβρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΘΕΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02048502010210008*

