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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
20 Ιουνίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Επανορθωτική Οδοντιατρική-Restorative
Dentistry» και μετονομασία του σε «Παθολογία
και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών
Ιστών-Pathology and Therapeutics of Dental and
Periodontal Tissues».

2

Ίδρυση εντατικού Διιδρυματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(ΕΚΠΑ) και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Μέσα Επικοινωνίας
και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές - MSc in
Media and refugee /migration flows».

3

Τροποποίηση του εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο» (Public Law).

4

Απονομή τίτλου Επίτιμης Διδακτόρισσας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 1249/7.6.2019
(1)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Επανορθωτική Οδοντιατρική-Restorative
Dentistry» και μετονομασία του σε «Παθολογία
και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών
Ιστών-Pathology and Therapeutics of Dental and
Periodontal Tissues».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

Αρ. Φύλλου 2433

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38),
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/2018 (ΦΕΚ Α΄ 102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα
14 και 15 (ΦΕΚ 189 Α΄ 2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
10. την απόφαση ίδρυσης του ΠΜΣ «Επανορθωτική
Οδοντιατρική-Restorative Dentistry» του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ 3278 Β΄ 2018),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 13.2.2019),
12. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση, 7.3.2019),
13. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρίαση 17.4.2019),
14. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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την επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Οδοντιατρικής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «Επανορθωτική Οδοντιατρική-Restorative Dentistry» και τη μετονομασία του σε «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών
και Περιοδοντικών Ιστών-Pathology and Therapeutics
of Dental and Periodontal Tissues», από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
θα οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό
έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) με τίτλο «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών
και Περιοδοντικών Ιστών-Pathology and Therapeutics
of Dental and Periodontal Tissues», σύμφωνα με τις
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Με το ΠΜΣ «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών
και Περιοδοντικών Ιστών» επιδιώκεται υψηλού επιπέδου
εξειδίκευση πτυχιούχων οδοντιάτρων ικανών για την
αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων που απαιτούν βαθιά επιστημονική γνώση και δεξιότητες πέραν
εκείνων που εξασφαλίζει το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα των τριών ειδικεύσεων
που περιλαμβάνει, της Ενδοδοντίας, της Επανορθωτικής
Οδοντιατρικής και της Περιοδοντολογίας.
Συγκεκριμένα, σκοπός του ΠΜΣ «Παθολογία και
Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών»,
εκφραζόμενος ανά ειδίκευση, είναι: α) η εκπαίδευση
οδοντιάτρων στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση ασθενών με
ενδοδοντικά προβλήματα, με βλάβες που απορρέουν
από τραύμα στα δόντια, να τους εμφυσήσει την ανάγκη
για συνεργασία και επικοινωνία με συναδέλφους άλλων
ειδικοτήτων για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των
προβλημάτων των ασθενών (ειδίκευση Ενδοδοντίας),
β) η παροχή προχωρημένης θεωρητικής και κλινικής
γνώσης καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής
ικανότητας στη σύγχρονη διάγνωση και διαχείριση της
τερηδόνας, στην αντιμετώπιση υψηλής δυσκολίας λειτουργικών και αισθητικών προβλημάτων μεμονωμένων
δοντιών καθώς και προσθετικής αποκατάστασης μικρού
αριθμού ελλειπόντων δοντιών (έως τρία) (ειδίκευση Επανορθωτική Οδοντιατρική) και, γ) η παροχή προχωρημένης θεωρητικής γνώσης και η κλινικής εμπειρίας για την
αντιμετώπιση ασθενών με περιοδοντικά και περιεμφυτευματικά προβλήματα οποιασδήποτε μορφής καθώς
και ασθενών στους οποίους απαιτείται η τοποθέτηση
οστεοενσωματούμενων εμφυτευμάτων. Μέσα από το
παρόν ΠΜΣ επιδιώκεται η περαιτέρω προαγωγή της
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γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η ικανοποίηση εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της
χώρας, καθώς και η προαγωγή της στοματικής υγείας
του ελληνικού πληθυσμού.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) στην «Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και
Περιοδοντικών Ιστών» («Master of Science in Pathology
and Therapeutics of Dental and Periodontal Tissues»)
στις ειδικεύσεις της: α) Ενδοδοντίας (Endodontology),
β) Επανορθωτικής Οδοντιατρικής (RestorativeDentistry)
και γ) Περιοδοντολογίας (Periodontology).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΠΜΣ
Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά εκατόν
ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες (ECTS) και στις τρεις
(3) ειδικεύσεις.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί
φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, κλινική άσκηση,
ερευνητική απασχόληση, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του Προγράμματος
ορίζεται σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα και στις τρεις
(3) ειδικεύσεις.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Παθολογία και
Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών» θα
καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών,
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή, και
- τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα
οποία ανέρχονται σε τρεις χιλιάδες (€3.000) ευρώ ανά
εξάμηνο σπουδών.
Η επιβολή τέλους φοίτησης κρίνεται αναγκαία: α) γιατί
οι άλλες πηγές χρηματοδότησης δεν αποτελούν σταθερές πηγές που να εξασφαλίζουν τη συνεχή και απρόσκοπτη υλοποίησης του Π.Μ.Σ. και β) λόγω της κλινικής
και εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών, που καλύπτει το 65% των διδακτικών ωρών διαμορφώνεται ένα
υψηλό λειτουργικό κόστος, όπως φαίνεται και από τον
αναλυτικό προϋπολογισμό. Αντισταθμιστικά, το Π.Μ.Σ.
θα παρέχει υποτροφίες με ακαδημαϊκά κριτήρια για την
οικονομική στήριξη των φοιτητών και την ενίσχυση του
ερευνητικού έργου.
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Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ.
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο ΠΜΣ «Επανορθωτική
Οδοντιατρική-Restorative Dentistry» του Τμήματος Οδοντιατρικής ολοκληρώνουν τις σπουδές τους σύμφωνα με
την απόφαση ίδρυσης του συγκεκριμένου Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ
3278 Β΄ 2018) και τον Κανονισμό λειτουργίας του (ΦΕΚ
3703 Β΄ 2018).
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό λειτουργίας του ΠΜΣ
«Παθολογία και Θεραπευτική Οδοντικών και Περιοδοντικών Ιστών-Pathology and Therapeutics of Dental and
Periodontal Tissues», καθώς και από τα αρμόδια όργανα
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
I

Αριθμ. απόφ. 1253/7.6.2019
(2)
Ίδρυση εντατικού Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ) και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Μέσα
Επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές - MSc in Media and refugee /migration
flows».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
3. την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Tρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,
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4. τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ.
3α του άρθρου 42 του ν. 4521 «Ίδρυση Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 38),
5. τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄ 102),
6. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
7. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
8. το π.δ. 85/31.5.2013 (ΦΕΚ Α΄ 124) «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος
στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,
9. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (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,
10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του
ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 15.1.2019),
11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του
Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
(27.3.2019),
12. το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (15.2.2019),
13. το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (8.4.2019),
14. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ
(συνεδρία 22.3.2019),
15. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 21.5.2019),
16. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των
συνεργαζόμενων Τμημάτων του ΕΚΠΑ και του Πανεπιστημίου Αιγαίου,
17. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την ίδρυση και λειτουργία εντατικού Διιδρυματικού
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ
και του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, με τίτλο «Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές/
μεταναστευτικές ροές - MSC in Media and refugee /
migration flows», από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ως
ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΜΜΕ) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και το Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, θα οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εντατικό Διιδρυματικό
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο
«Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές
ροές - MSc in Media and refugee /migration flows», με
δύο ειδικεύσεις:
(1)«Ειδησεογραφική κάλυψη των προσφυγικών ροώνNews media of refugee flows,
(2) «Επικοινωνιακή διαχείριση προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών-Communication management of
refugee / migration flows»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει
το ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το εντατικό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΔΠΜΣ) στα «Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και
προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές» έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση, την ερευνητική ενασχόληση και τη
συστηματική κατανόηση της θεωρίας και της πρακτικής
της δημοσιογραφίας και της διερεύνησης του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος στο πεδίο των μέσων
ενημέρωσης και τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές
επιπτώσεις που φέρουν στο χώρο της δημοσιογραφίας
και της επικοινωνιακής διαχείρισης του προσφυγικού /
μεταναστευτικού ζητήματος.
Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι να εφαρμόσει τις γνώσεις για
τη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης στις σύγχρονες
συνθήκες, καθώς και να προσφέρει εκπαίδευση και κατάρτιση στη διερεύνηση των προβλημάτων, αιτίων και
προκλήσεων που προκύπτουν από την ολοκληρωμένη
προσέγγιση και δημοσιογραφική κάλυψη των προσφύγων/μεταναστών στο πεδίο της δημοσιογραφίας και
στο πεδίο της Δημόσιας Διοίκησης και ευρύτερα στο
χώρο των Κοινωνικών θεσμών. Δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι εξελίξεις στην παγκόσμια κοινωνία
και οικονομία, μεταλλάσσονται και επηρεάζουν τις ροές
προσφύγων/μεταναστών και διερευνά τους τρόπους,
τις μεθόδους και τα μέσα με τα οποία μπορεί να προσεγγιστεί το θέμα της υποχρεωτικής και ηθελημένης
μετακίνησης πληθυσμών στην Ευρώπη, την Ελλάδα και
τον κόσμο εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων, ή άλλων
λόγων και πώς αντιμετωπίζονται από τα ΜΜΕ και τους
αρμόδιους θεσμικούς φορείς.
Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει στελέχη που θα ασχοληθούν με τη δημοσιογραφία, ή θα εργαστούν σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Γραφεία τύπου εθνικών και διεθνών
οργανισμών ή σε υπηρεσίες του ιδιωτικού και κοινωφελή τομέα, ανάλογα με την ειδίκευση και θα δώσει
έμφαση στην απόκτηση σε ένα ευρύ φάσμα γνώσεων
θεωρητικών και πρακτικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
των φοιτητών με στόχο τη δημιουργία αποφοίτων με
υψηλή θεωρητική κατάρτιση, τεχνογνωσία και πρακτική
εμπειρία στο πεδίο της δημοσιογραφικής κάλυψης και
επικοινωνιακής διαχείρισης θεμάτων προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών στη χώρα, την Ευρωπαϊκή Ένωση
και τον κόσμο.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το εντατικό ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στα «Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές - MSc in Media and refugee /
migration flows» , στις εξής ειδικεύσεις:
(1) «Ειδησεογραφική κάλυψη των προσφυγικών ροώνNews media of refugee flows»,
(2) «Επικοινωνιακή διαχείριση προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών- Communication management of
refugee / migration flows».
Οι τίτλοι απονέμονται από το ΕΜΜΕ του ΕΚΠΑ με αναφορά του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου
Αιγαίου.
Άρθρο 4
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ
Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75)
πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, την ερευνητική
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών,
την παρακολούθηση υποχρεωτικού θερινού Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Τα μαθήματα διεξάγονται κατά προτεραιότητα στην
αγγλική και την ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος ορίζεται σε ένα ακαδημαϊκό έτους πλήρους φοίτησης, χωρίς
να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές. Τα δύο εξάμηνα
παρακολούθησης μαθημάτων (χειμερινό και εαρινό)
ακολουθούνται από την έρευνα και την συγγραφή της
μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 5
Χρηματοδότηση ΠΜΣ
Το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. στα «Μέσα Επικοινωνίας και προσφυγικές/μεταναστευτικές ροές - MSc in
Media and refugee /migration flows» θα καλύπτεται από
τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα οποία
ανέρχονται σε 1.400 ευρώ ανά εξάμηνο ανά φοιτητή, καθώς και από άλλες πιθανές πηγές όπως δωρεές, χορηγίες,
κ.λπ.. Οι ετησίως εισαγόμενοι φοιτητές στο ΔΠΜΣ θα
ανέρχονται σε τριάντα (30) φοιτητές, με συνολικό ποσό
φοίτησης 2.800 ευρώ ανά φοιτητή και θα κατανέμονται
ανά ειδίκευση. Στην ειδίκευση «Ειδησεογραφική κάλυψη
των προσφυγικών ροών-News media of refugee flows
θα εισάγονται (είκοσι) 20 φοιτητές και στην ειδίκευση
«Επικοινωνιακή διαχείριση προσφυγικών/μεταναστευτικών ροών-Communication management of refugee /
migration flows», δέκα (10) φοιτητές. Η επιβολή τέλους
φοίτησης, το οποίο είναι χαμηλό, κρίνεται αναγκαίο γιατί
τα συνεργαζόμενα Τμήματα δεν διαθέτουν πόρους για
τη λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων κι έτσι
σε αντίθετη περίπτωση το ΔΠΜΣ δεν θα έχει τους ανα-
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γκαίους πόρους για να καλύψει λειτουργικές ανάγκες,
αμοιβές εξωτερικών συνεργατών ή και επισκεπτών καθηγητών από το εξωτερικό.
Ειδικότερα η συνεισφορά των φοιτώντων στο κόστος
υλοποίησης του ΔΠΜΣ κατανέμεται ως ακολούθως:
- στην πρόσκληση ειδικών επιστημόνων, προκειμένου
να καλυφθούν εισηγήσεις σε σημαντικές επιστημονικές
περιοχές του ΔΠΜΣ
- στη συμβολή στην ποιότητα του ΔΠΜΣ και στην
εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας
- στις μετακινήσεις διδασκόντων και διδασκομένων
σε συνέδρια για παρουσίαση εργασιών στην Ελλάδα και
το εξωτερικό
- στην κάλυψη αμοιβών για τη διδασκαλία μαθημάτων διδασκόντων, που προσφέρουν μαθήματα πέρα των
προβλεπόμενων από το νόμο μαθημάτων
- στη διοικητική και τεχνική υποστήριξη του ΔΠΜΣ,
και τη συντήρηση του ιστοχώρου του
- στην κάλυψη δαπάνης αναλωσίμων για τη διεξαγωγή
του εκπαιδευτικού έργου
- στη δημοσιότητα του ΔΠΜΣ
- στην οργάνωση διημερίδων με εστίαση σε συγκεκριμένα θέματα είτε κατά την έναρξη είτε στο ενδιάμεσο
διάστημα του έτους.
Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ
Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2028-2029 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής
και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ.
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό του ΔΠΜΣ, καθώς
και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρύτανης
ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. 1250/7.6.2019
(3)
Τροποποίηση του εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο» (Public Law).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λει-
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τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017) και
ιδίως το κεφάλαιο ΣΤ’ «Δεύτερος και Τρίτος Κύκλος Σπουδών» και τα άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 44, 45, 85.
2. Τις παραγράφους 6, 7 και 8 του άρθρου 19 και την
παρ. 3α του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
38/Α΄/2.3.2018).
3. Τις παραγράφους 1 και 5 του άρθρου 101 του
ν. 4547/18 (ΦΕΚ Α΄ 102).
4. Την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29.9.2017 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8.12.2017 υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12.12.2017, τ.Β΄) με τίτλο «Τρόπος
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων
Μεταπτυχιακών Σπουδών».
6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Tην υπ’ αριθμ. Φ5/89656/Β3/13.8.2007 υπουργική
απόφαση «Εφαρμογή του Συστήματος Μεταφοράς και
Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων» (ΦΕΚ Β΄ 1466).
9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/Α΄/2.8.2005)
και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
11. 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».
12. Την υπ’ αριθμ. 901/17.7.2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ (ΦΕΚ Β΄ 4150) «Ίδρυση και λειτουργία του
εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της
Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Δημόσιο Δίκαιο» (Public
Law).
13. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης της
Νομικής Σχολής (συνεδρίαση 13.2.2019).
14. Το απόσπασμα πρακτικών της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 7.3.2019).
15. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
(συνεδρία 17.4.2019).
16. Το με αριθμ. 3127/4.12.2013 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική αξιολόγηση της Νομικής Σχολής του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
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17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
Την τροποποίηση του εντατικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Νομικής Σχολής του Εθνικού
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο
«Δημόσιο Δίκαιο» από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
1. Η Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών «Δημόσιο Δίκαιο» (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρούσας απόφασης και του ν. 4485/2017.
2. Στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής λειτουργεί
Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην οποία κατατίθενται όλες οι αιτήσεις και δηλώσεις που αφορούν
το Π.Μ.Σ.. Η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι
επίσης υπεύθυνη για τη λειτουργία του Μητρώου Π.Μ.Σ.
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) αποσκοπεί στην εμβάθυνση και την προαγωγή της γνώσης
και στην προώθηση της έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο του Δημοσίου Δικαίου και, ειδικότερα, σε γενικά
ζητήματα Δημοσίου Δικαίου (Συνταγματικό Δίκαιο, Συνταγματικά Δικαιώματα, Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητικό
Δικονομικό Δίκαιο),το Εκκλησιαστικό Δίκαιο, καθώς και
το Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό δίκαιο με συνεκτίμηση
των αναγκών ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποβλέπει στην παραγωγή
επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου στα ως άνω
γνωστικά αντικείμενα και στη δημιουργία επιστημόνων
ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της επιστήμης και
της διδασκαλίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός τίτλος
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις παρακάτω επιμέρους επιστημονικές
ειδικεύσεις:
α) Δημόσιο Δίκαιο (Public Law)
β) Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ecclesiastical Law)
γ) Δημόσιο Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο (financial
regulation).
Άρθρο 4
Φοίτηση στο Π.Μ.Σ.
Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εβδομήντα πέντε (75) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη
διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχή
εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική εργασία και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και
σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
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Ως γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική
ή και η αγγλική, ύστερα από πρόταση και έγκριση της
Συνέλευσης.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος
ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, χωρίς να προβλέπονται φοιτητικές διακοπές [παρ. 2, αριθμ. 1, υπουργική
απόφαση Φ5/89656/Β3/13.8.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1466)].
Άρθρο 5
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2028-2029, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του
ν. 4485/2017.
Άρθρο 6
Χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.
Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Δημόσιο Δίκαιο»
θα καλύπτεται από:
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα
- πόρους ερευνητικά προγράμματα
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών
- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ
- κάθε άλλη νόμιμη πηγή
- από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών
τα οποία ανέρχονται στα 600,00 € για κάθε εξάμηνο (ανά
φοιτητή), καθώς και άλλες πηγές όπως δωρεές, χορηγίες
κ.λπ.
Η επιβολή τέλους φοίτησης/διδάκτρων κρίνεται αναγκαία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες βιβλιογραφικής
ενημέρωσης και τεκμηρίωσης, με την αγορά βιβλίων, τη
συνδρομή επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών
βάσεων δεδομένων, καθώς και για να καταστεί δυνατή η
πρόσκληση αλλοδαπών καθηγητών ώστε να επιτευχθεί
η επικοινωνία των φοιτητών με τα δρώμενα στο διεθνές
επιστημονικό περιβάλλον.
Άρθρο 7
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
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Αριθμ. 7892
Απονομή τίτλου Επίτιμης Διδακτόρισσας.

(4)

Η ΠΡΥΤΑΝΙΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
• Τις διατάξεις του άρθρου 56 του π.δ. 155/2009 (ΦΕΚ
197 Α΄) «Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου».
• Τις διατάξεις του άρθρου 13, του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ
114 Α΄).
• Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού, αριθμ. συνεδρίασης
3η/16.5.2019.
• Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, αριθμ. συνεδρίασης 8η/6.6.2019.
• Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, επειδή ο τίτλος της Επίτιμης

27151

Διδακτόρισσας είναι τιμητικός και δεν δημιουργεί δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τη διδασκαλία ή τη
διοίκηση του Πανεπιστημίου, αποφασίζει:
την απονομή του τίτλου της Επίτιμης Διδακτόρισσας
του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού
του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην κα. Aysha Mohammed
Saeed Fadila Alhameli του Mohammed Saeed Fadila
Alhameli, η οποία προσέφερε εξαιρετικές υπηρεσίες
στην Διεθνή Κοινότητα των αερομεταφορών και να της
απονεμηθεί σχετικό ψήφισμα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 10 Ιουνίου 2019
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02024332006190008*

