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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
14 Μαΐου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6554/18-7-2018 (αρ. Συνεδρίασης 35/31.2.2018) πράξης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο "Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων",
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή» (Β΄ 3489).

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15061/31-7-2020 (αρ.
Συνεδρίασης 12/23.7.2020) πράξης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Κανονισμός
Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο "Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία" του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 3676).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 8693
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6554/18-7-2018 (αρ. Συνεδρίασης 35/31.2.2018) πράξης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»,
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή» (Β΄ 3489).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
2. Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 (Α΄ 197)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων
13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».

Αρ. Φύλλου 1989

3. Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13,
και 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΄ 114).
4. Την υπ’ αρ. 05/13.01.2021 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και
Συστημάτων θέμα 8.1 «8.1. Τροποποίηση Κανονισμού
Λειτουργίας ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων».
5. Την υπ’ αρ. 2732/27-4-2018 (αρ. Συνεδρίασης:
34/25.04.2018) πράξης της Συγκλήτου «Επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων»,
Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου»,
(Β΄ 2822).
6. Την υπ’ αρ. 6554/18-7-2018 (αρ. Συνεδρίασης
35/31.2.2018) πράξης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 36/27.4.2021 έκτακτης
συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 5.1. «Τροποποίηση
της απόφασης της υπ’ αρ. 35/31.05.2018 συνεδρίασης
της Συγκλήτου θέμα 10.1. "Έγκριση Κανονισμών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμημάτων του
Ιδρύματος Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων
Προϊόντων», Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
και Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
και εγκρίνει την τροποποίηση υπ’ αρ. 6554/18-7-2018
(αρ. Συνεδρίασης 35/31.2.2018) πράξης της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ολοκληρωμένη
Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων», Τμήμα Μηχανικών
Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πολυτεχνική
Σχολή» (Β΄ 3489), ως προς τα άρθρα 9.1, 10.1, 10.8, 14.1,
14.3, 18.3 και 20.2, ως ακολούθως:
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Άρθρο 9.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
9.1. Χρονική διάρκεια φοίτησης
(άρθρο 33 του ν. 4485/2017)
Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, εκ των οποίων τα δύο είναι
διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων,
εργαστηρίων και σεμιναρίων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Π.Μ.Σ.
και το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας. Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης η
χρονική διάρκεια είναι πέντε (5) εξάμηνα, εκ των οποίων
τα πρώτα τέσσερα είναι διδακτικά εξάμηνα με την παρακολούθηση μαθημάτων, εργαστηρίων και σεμιναρίων
και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Π.Μ.Σ. και το πέμπτο διατίθεται για
την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας.
Μόνο για λόγους ολοκλήρωσης της διπλωματικής εργασίας δίνεται η δυνατότητα παράτασης των σπουδών
κατά μέγιστο ένα εξάμηνο μετά από αιτιολογημένο αίτημα του φοιτητή ή της φοιτήτριας, γραπτή εισήγηση
του/της επιβλέποντα/ουσας και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης
των σπουδών, ορίζεται στα 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα για
το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και στα 6 για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης.

Τεύχος B’ 1989/14.05.2021

Άρθρο 10.
Πρόγραμμα Σπουδών
10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων
(παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017)
Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών,
η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών μονάδων
(ECTS).
Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης:
- Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες παρακολουθούν τα μαθήματα, και τις κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ.
- Μετά το τέλος του Β’ εξαμήνου και εφόσον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε
όλα τα μαθήματα των δύο εξαμήνων μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (Thesis).
Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης:
- Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων εξαμήνων
οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες παρακολουθούν τα
μαθήματα, και τις κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ.
- Μετά το τέλος του Δ’ εξαμήνου και εφόσον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε
όλα τα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων μπορούν να
υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση Μεταπτυχιακής Ερευνητικής Εργασίας Ειδίκευσης (Thesis).

Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός
516-1100
516-1200
516-1300
516-1400
516-1500

Τίτλος Μαθήματος
Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδίασης
Design Theory and Methodology
Ιδεασμός και Προκαταρκτικός Σχεδιασμός
Concept and Preliminary Product Design
Εργονομία
Ergonomics
Σχεδίαση με Η/Υ
Computer-Aided Design
Ανάλυση Προϊόντος με Η/Υ
Computer-Aided Engineering
Σύνολο

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

Υ

5

Υ

10

Υ

5

Υ

5

Υ

5
30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός
516-2100
516-2200
516-2300

Τίτλος Μαθήματος
Λεπτομερειακός Σχεδιασμός
Detail Product Design
Μάρκετινγκ και Οικονομική Αποτίμηση του Σχεδίου
Marketing and Financial Evaluation of Design
Διοίκηση Καινοτομίας
Design Innovation

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

Υ

10

Υ

5

Υ

5
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Υλικά και Τεχνολογίες Παραγωγής
Materials and Production Technologies
Αειφόρος Σχεδίαση
Sustainable Design
Σύνολο:
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Υ

5

Υ

5
30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

Υ/ Ε

Π.Μ.
(ECTS)

516-3100

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Thesis

Υ

30

Σύνολο:
Το άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό.
Ο αριθμός, το είδος, και το περιεχόμενο των μαθημάτων
του προγράμματος σπουδών, οι πιστωτικές μονάδες αυτών, καθώς και η κατανομή τους σε εξάμηνα, δύνανται
να αναπροσαρμόζονται με απόφαση Συνέλευσης του
Τμήματος για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του ΠΜΣ.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και οι περιγραφές
των μαθημάτων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. είναι σε θέση να γνωρίζουν,
να σχεδιάζουν, να αναλύουν και να υλοποιούν καινοτόμα προϊόντα παρεμβαίνοντας δημιουργικά σε βασικές φάσεις του «κύκλου ζωής», ξεκινώντας από την
αναγκαιότητα, τη λειτουργικότητα, τη μορφή μέχρι και
την κατασκευή πρωτοτύπων. Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ:
- Κατέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε μεθοδολογίες
και διαδικασίες που αφορούν στα διακριτά στάδια του
κύκλου ζωής ενός προϊόντος με άξονα την ολιστική
και ανθρωποκεντρική προσέγγιση και με τη χρήση και
εφαρμογή νέων τεχνολογιών.
- Είναι σε θέση να συμμετέχουν σε ερευνητικά ή βιομηχανικά έργα που σχετίζονται με τη σχεδίαση, ανάλυση
και βελτιστοποίηση ενός προϊόντος.
- Έχουν ενισχύσει τις δεξιότητες τους σε θέματα επικοινωνίας, συνεργασίας και διαχείρισης υποχρεώσεων για
την αναγνώριση, σύλληψη, και δημιουργία προϊόντων
που είναι κατάλληλα ως προς τη μορφή, το περιεχόμενο, τη λειτουργία, και την αξία τους για την ανθρώπινη
δραστηριότητα.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες μερικής φοίτησης θα πρέπει να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 15 ECTS κατά
το πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών εξαιρουμένων
των μαθημάτων Στούντιο (Κωδ. 516-1200 και Κωδ. 5162100), τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να τα επιλέξουν στο
τρίτο και τέταρτο εξάμηνο σπουδών.
Οι αλλαγές στις πιστωτικές μονάδες των μαθημάτων
του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών ισχύουν από
το ακαδ. έτος 2020-21 και εξής.
10.8 «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(παρ. 3 του άρθρο 30 του ν. 4485/2017)
Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης (ή

30
δια ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η
διδασκαλία με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν
ξεπερνάει το 50% συνολικά στο πρόγραμμα διδασκαλίας
(παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του ν. 4559/2018), με το ανωτέρω
ποσοστό να μπορεί να ποικίλλει ανά μάθημα.
Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση πραγματοποιείται αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες και μέσα σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης.
Το Π.Μ.Σ. προβλέπει την εξ αποστάσεως διεξαγωγή
Εκπαιδευτικών Συμβουλευτικών Συνεργασιών (Ε.Σ.Σ.)
προς τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες για την
υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών των μαθημάτων. Οι Ε.Σ.Σ. ανακοινώνονται στην
αρχή του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. χωρίς να
είναι υποχρεωτική η παρακολούθησή τους από τους/τις
μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες.
Άρθρο 14.
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Επιβλέποντες/ουσες Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας
14.1«Επίβλεψη Διπλωματικής Εργασίας
Η Συντονιστική Επιτροπή, ύστερα από την αίτηση
του/της ενδιαφερόμενου/ης στην οποία αναγράφεται,
το προτεινόμενο θέμα και ο προτεινόμενος τίτλος της
διπλωματικής εργασίας, ο/η προτεινόμενος/η επιβλέπων/ουσα και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής
και συγκροτεί την τριμελή εξεταστική επιτροπή για την
έγκριση της εργασίας, ένα από τα μέλη της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα (παρ. 4 του άρθρου 34 του
ν. 4485/2017).
Κάθε διδάσκων/ουσα του Π.Μ.Σ., που δύναται να αναλάβει αυτοδύναμο διδακτικό έργο, μπορεί να αναλαμβάνει την επίβλεψη έως τριών διπλωματικών εργασιών
ανά έτος. Τα λοιπά δύο μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής
Επιτροπής μπορεί να ανήκουν σε όλες τις κατηγορίες
διδασκόντων/ουσων που δύναται να αναλάβουν αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το άρθρο
36 του ν. 4485/2017.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας
άσκησης καθηκόντων επίβλεψης επί μακρό χρονικό διάστημα ή ύπαρξη άλλου σπουδαίου λόγου, η Σ.Ε., δύναται
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να προβεί κατόπιν αιτιολόγησης της απόφασής της, στην
αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας ή Μέλους
της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, κατόπιν αίτησης
του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας και γνώμη του/
της προτεινόμενου/ης Επιβλέποντος/ουσας ή Μέλους.
Το περιεχόμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας πρέπει να έχει ερευνητικό χαρακτήρα και να είναι
πρωτότυπο. Ο τρόπος συγγραφής της ΜΔΕ έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές, περιλαμβάνεται σε απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος και είναι αναρτημένος
στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
Ο σχεδιασμός της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κάθε φοιτητή/τριας γίνεται με ευθύνη του/της
Επιβλέποντος/ουσας. Σημειώνεται επίσης ότι με ευθύνη
του/της Επιβλέποντος/ουσας και του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/τριας όλες οι μεταπτυχιακές εργασίες
θα πρέπει να αποδέχονται τις αρχές Ακαδημαϊκής Δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας του Ιδρύματος.
14.3 Εξέταση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής
Εργασίας (παρ. 4 του άρθρου 34, του ν. 4485/2017)
Για να εγκριθεί η εργασία, ο/η μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής σε δημόσια παρουσίαση,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017.
Όταν ολοκληρωθεί η συγγραφή της διπλωματικής
εργασίας και ο επιβλέπων με τη σύμφωνη γνώμη του/
της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας κρίνουν ότι είναι
έτοιμη για εξέταση τότε, ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/
ήτρια καταθέτει στη γραμματεία έντυπο (το οποίο έχει
αποσταλεί από τη γραμματεία σε όλους τους/τις μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες) που περιλαμβάνει τον
τίτλο της διπλωματικής εργασίας, τα ονόματα του επιβλέποντα και της εξεταστικής επιτροπής και τον ακριβή
χρόνο και χώρο της δημόσιας παρουσίασης. Επίσης οι
φοιτητές/τριες παραδίδουν ηλεκτρονικό αντίγραφο στα
Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Επισημαίνεται ότι η κατάθεση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στα
Μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 7
ημέρες πριν τη δημόσια παρουσίασή της.
Η ημερομηνία της δημόσιας παρουσίασης ορίζεται
μέχρι και 15 ημέρες μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Φεβρουαρίου εκάστου έτους και απαιτείται
υποχρεωτικά και τα τρία (3) μέλη της εξεταστικής επιτροπής να είναι παρόντες/παρούσες την ώρα της εξέτασηςπαρουσίασης. Σε περίπτωση δε που σε αυτήν μετέχουν
Εξωτερικά Μέλη (μέλη άλλων Τμημάτων του Παν/μιου
Αιγαίου ή άλλων ΑΕΙ), δίνεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης για τη διευκόλυνση των Εξωτερικών Μελών (σχετική
η υπό στοιχεία Φ.122.1/42/23076/β2/24-2-2011, κοινή
υπουργική απόφαση (Β΄ 433).
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες υποχρεούνται επίσης να καταθέσουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. πριν την υποστήριξη, υπεύθυνη δήλωση
στην οποία θα αναφέρουν τα ακόλουθα: «Είμαι συγγραφέας αυτής της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
και κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία
της είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην
εργασία. Επίσης, έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από
τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων ή ιδεών, είτε αυτές
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αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασμένες. Επίσης, βεβαιώνω ότι αυτή η εργασία προετοιμάστηκε από εμένα
προσωπικά, ειδικά για τη συγκεκριμένη μεταπτυχιακή
διπλωματική εργασία».
Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή συνεδριάζει για
την εξέταση της Διπλωματικής Εργασίας. Συνεδριάζει
νομίμως, μόνο όταν παρευρίσκονται και τα τρία Μέλη της
(εδάφιο 5 της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2690/1999).
Κατά την ημέρα της συνεδρίασης, τα Μέλη της Τριμελούς Επιτροπής ανταλλάσσουν απόψεις, υποβάλλουν
ερωτήσεις στον εξεταζόμενο ή την εξεταζόμενη, ακολούθως αποφαίνονται για τον τελικό αξιολογικό βαθμό,
συντάσσουν το σχετικό έντυπο αξιολογικής κρίσης, το
υπογράφουν και σε επόμενο χρόνο το παραδίδουν στη
Γραμματεία. Για την έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας απαιτείται σωρευτικά: α) η σύμφωνη
γνώμη των 2/3 των Μελών της Επιτροπής και β) ο μέσος
όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής
να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του έξι (6). Η Μεταπτυχιακή
Διπλωματική Εργασία βαθμολογείται από μηδέν (0,00)
έως δέκα (10,00) με βαθμό πολλαπλάσιο του 0,5.
Η εγκεκριμένη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία,
μετά το πέρας των ενδεχομένων διορθώσεων που προτείνει η Επιτροπή, και πριν την καθομολόγηση του φοιτητή
ή της φοιτήτριας κατατίθεται στη Βιβλιοθήκη του Π.Α. σε
ηλεκτρονική μορφή μέσω της διαδικτυακής Πύλης της
Βιβλιοθήκης και αναρτάται στον ιστότοπο της οικείας
Σχολής (παρ.5 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017). Ένα ηλεκτρονικό αντίτυπο κατατίθεται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Εφόσον η Εξεταστική Επιτροπή ζητήσει διορθώσεις, η
κατάθεση του τελικού κειμένου στη γραμματεία μπορεί
να γίνει εντός δύο βδομάδων από την ημέρα παρουσίασης της διπλωματικής εργασίας. Υπεύθυνος για την επίβλεψη των διορθώσεων είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής.
Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Καθηγητής ή μέλος της
Εξεταστικής Επιτροπής κρίνει πως το κείμενο δεν έχει
συμμορφωθεί στις υποδείξεις και διορθώσεις της επιτροπής ή στην περίπτωση που κατατεθεί σε εύλογο χρονικό
διάστημα αλλά μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας
τότε το θέμα έρχεται προς συζήτηση στη Συνέλευση του
Τμήματος, η οποία θα αποφασίσει για την αποδοχή ή όχι
της εργασίας καθώς και για την διαγραφή ή όχι του/της
μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας.
Σε περίπτωση που η εργασία βαθμολογηθεί με βαθμό
μικρότερο του έξι, τότε το θέμα έρχεται προς συζήτηση
στη Συνέλευση του Τμήματος η οποία θα αποφασίσει για
χρονική παράταση (εφόσον υπάρχει αντίστοιχο αίτημα
από τον φοιτητή/ήτρια) ή για την διαγραφή του/της μεταπτυχιακού/ής φοιτητή/ήτριας.
Το Τμήμα έχει δικαίωμα να αναρτήσει τη διπλωματική
εργασία στον ιστότοπο του Τμήματος. Ο/Η φοιτητής/
ήτρια διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα αλλά και την
ευθύνη για το περιεχόμενο της εργασίας.
Άρθρο 18.
Πόροι και δαπάνες - Τέλη φοίτησης - υποτροφίες
και βραβεία
18.3 Τέλη φοίτησης (άρθρο 35 του ν. 4485/2017)
Οι μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες υποχρεούνται
στην καταβολή τελών φοίτησης.
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Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το
σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των
τριών χιλιάδων ευρώ (3000 €), η οποία αναλύεται τμηματικά ως εξής:
- Για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης: 1000€
(Α’ εξάμηνο), 1000€ (Β’ εξάμηνο) και 1000€ (Γ’ εξάμηνο).
- Για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης: 600€ (Α’ εξάμηνο), 600€ (Β’ εξάμηνο), 600€ (Γ’ εξάμηνο), 600€ (Δ’ εξάμηνο) και 600€ (Ε’ εξάμηνο).
Παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού των τμηματικών καταβολών, μετά από αίτημα των μεταπτυχιακών
φοιτητών/ητριών και απόφαση της Συνέλευσης.
Η καταβολή των διδάκτρων γίνεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) ο οποίος είναι
αρμόδιος για τη διαχείρισή τους.
Οι φοιτητές/ιες αναγνωρίζουν και αποδέχονται τις οικονομικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνουν μέσω της
εγγραφής τους στο ΠΜΣ. Η εξόφληση των τελών φοίτησης είναι υποχρεωτική πριν το τέλος του ακαδημαϊκού
εξαμήνου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησής τους
δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εγγραφής του/
της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/ήτριας στο επόμενο
ακαδημαϊκό εξάμηνο. Σε περίπτωση διαγραφής του/
της μεταπτυχιακού/κής φοιτητή/ήτριας από το Π.Μ.Σ.,
το μέρος των τελών φοίτησης που έχει καταβληθεί, δεν
επιστρέφεται.
Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, όπου αυτά προβλέπονται, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν
ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό
το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου
διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα
πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.
Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/
τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό,
επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς/
ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.
Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου
λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται δυνάμει της περ.δ’ της παρ. 3 του άρθρου 31 του
ν. 4485/2017 τα εισοδήματα του τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο
Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα
με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται
από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη
επιλογής σε Π.Μ.Σ.
Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν
δικαιούνται απαλλαγή.
Σε περίπτωση μη τήρησης των οικονομικών υποχρεώσεων είναι δυνατή η προσωρινή αναστολή φοίτησης
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ή η διαγραφή του φοιτητή ή της φοιτήτριας από το Πρόγραμμα, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Επίσης δεν είναι δυνατή η λήψη του Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών ή βεβαίωσης ολοκλήρωσης
μεταπτυχιακών σπουδών.
Άρθρο 20.
Καθομολόγηση και Απονομή Διπλώματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών
20.2 Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων Προϊόντων (M.Sc. in Integrated Product Design
and Innovation)» απονέμεται Δίπλωμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην «Ολοκληρωμένη Σχεδίαση Καινοτόμων
Προϊόντων (M.Sc. in Integrated Product Design and
Innovation)».
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε
μεταπτυχιακό/η φοιτητή/τρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν
έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι
δημόσιο έγγραφο.
Ο τύπος του καθορίστηκε σύμφωνα με την απόφαση της
υπ’αρ. 95/09.03.2018 (θέμα 5.1) Συνεδρίασης της Συγκλήτου.
Υπογράφεται από τον/την Πρύτανη/ι, τον/την Πρόεδρο του
Τμήματος και τον/την Γραμματέα του Τμήματος ή τους/τις
νόμιμους/ες αναπληρωτές/τριες τους.
Στον απόφοιτο ή στην απόφοιτη του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται πριν από
την απονομή, βεβαίωση ότι έχει περατώσει επιτυχώς
την παρακολούθηση του Προγράμματος, μόνο εφόσον
έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του/της υποχρεώσεις.
Ο/Η κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
δικαιούται να πάρει δωρεάν 2 αντίγραφα του Διπλώματος καθώς και Παράρτημα Διπλώματος.
Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται και σε Περγαμηνή, αν τούτο ζητηθεί από τον/
την ίδιο/α τον/την απόφοιτο/η, καταβάλλοντας χρηματικό ποσό, το οποίο καθορίζεται κάθε φορά αρμοδίως.
Οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες οφείλουν να έχουν
ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλες τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις του Προγράμματος και να έχουν εξοφλήσει
όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, προκειμένου να
λάβουν είτε τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών είτε
το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και τυχόν
υποχρεώσεις τους προς το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας
και τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 6554/18-7-2018 (αρ. Συνεδρίασης 35/31.2.2018) πράξης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Β΄ 3489), εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 28 Απριλίου 2021
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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Αριθμ. 8697
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15061/31-7-2020 (αρ.
Συνεδρίασης 12/23.7.2020) πράξης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια
Υγεία» του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 3676).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α΄ 31).
2. Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του
π.δ. 160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων
13 - 15 του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».
3. Τις διατάξεις της περ. ιε, της παρ. 2 του άρθρου 13
και 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΄ 114).
4. Την απόφαση της υπ’ αρ. 10/23.4.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής με θέμα «Τροποποίηση του Κανονισμού
Σπουδών του ΠΜΣ "Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία"».
5. Tην υπ’ αρ. 6167/26-3-2020 (έκτακ. συνεδρίαση
18/19.3.2020 πράξη της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Αιγαίου «Ίδρυση - λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και
Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τίτλο “Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία”» (Β΄ 2329).
6. Της υπ’ αρ. 15061/31-7-2020 (αρ. Συνεδρίασης
12/23.7.2020) πράξης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Κανονισμός Λειτουργίας Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Διατροφή, Ευζωία
και Δημόσια Υγεία” του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων
και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 3676).
7. Το πρακτικό της υπ’ αρ. 36/27.4.2021 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου θέμα 5.5. «Τροποποίηση της
απόφασης της υπ’ αρ. 12/23.7.2020 συνεδρίασης της
Συγκλήτου, θέμα 10.1 "Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία" του Τμήματος
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζει:
και εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 15061/
31-7-2020 (αρ. Συνεδρίασης 12/23.7.2020) πράξης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Κανονισμός
Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο "Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία" του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής
Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 3676),
ως προς το άρθρο 5 και την παρ. 10.1 του άρθρου 10,
ως ακολούθως:
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Άρθρο 5.
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε πενήντα (50) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
(βλέπετε και παρακάτω περ. 8.5 του άρθρου 8, για τα
Μέλη των κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π. ΕΕΠ και Ε.Τ.Ε.Π.).
Επιπλέον ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ. ανέρχεται
σε πέντε (5), ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα Π.Μ.Σ. του Τμήματος σε σχέση με τον
αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/τριών του Τμήματος είναι 1 προς 5 και σε σχέση με τον αριθμό των διδασκόντων/ουσων του Τμήματος είναι 1 προς 4 (παρ. 1β
του άρθρου 45 του ν. 4485/2017).
Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του
Κανονισμού.
Άρθρο 10.
Πρόγραμμα Σπουδών
10.1 Πρόγραμμα μαθημάτων
(παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017)
1. Το Π.Μ.Σ. ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.
2. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής
εξέταση σε όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος σπουδών (τρία σε κάθε ένα από τα δύο πρώτα Α’
και Β’ ακαδημαϊκά εξάμηνα και συνολικά έξι υποχρεωτικά μαθήματα), η επιτυχής εξέταση σε 2 κατ’ επιλογήν
μαθήματα (και ειδικότερα η επιτυχής εξέταση σε τουλάχιστον ένα από τα δύο προσφερόμενα ανά ακαδημαϊκό
εξάμηνο), η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η συγκέντρωση 90 πιστωτικών
μονάδων (ECTS).
3. Το αναλυτικό ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του
Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Σύγχρονες Αρχές
Α1
Διατροφής και
Υποχρεωτικό 7,5
Μεταβολισμού
Παθοφυσιολογία
Α2
Χρόνιων
Υποχρεωτικό 7,5
Νοσημάτων
Μεθοδολογία
Έρευνας και
Α3
Υποχρεωτικό 7,5
Στατιστικής
Ανάλυσης
Διατροφή, Ψυχική
Α4
Επιλογής
7,5
Υγεία και Ευζωία
Φαρμακοθρεπτικά
Συστατικά και
Α5
Επιλογής
7,5
Προαγωγή
της Υγείας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
30
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
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Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Διατροφή και
Β1
Πρόληψη Χρόνιων Υποχρεωτικό
Νοσημάτων
Επιδημιολογία της
Β2
Υποχρεωτικό
Διατροφής
Σύγχρονα
Πρότυπα
Β3
Υποχρεωτικό
Βιώσιμης
Διατροφής
Διατροφική
ΑξιολόγησηΒ4
Επιλογής
Αγωγή και
Ποιότητα Ζωής
Τεχνολογίες
Αιχμής στην
Β5
Επιλογής
Επιστήμη της
Διατροφής
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ECTS
7,5
7,5

7,5

7,5

7,5

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ
ΤΥΠΟΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ECTS
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Εκπόνηση ΜεταΓ1
πτυχιακής Διπλω- Υποχρεωτικό
30
ματικής Εργασίας
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Το ως άνω πρόγραμμα μαθημάτων είναι ενδεικτικό.
Ο αριθμός, το είδος και το περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και η κατανομή
τους σε εξάμηνα, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με
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απόφαση Συνέλευσης του Τμήματος για λόγους διασφάλισης της εύρυθμης λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
Σύντομη περιγραφή των μαθημάτων του ανωτέρω
ενδεικτικού προγράμματος σπουδών παρουσιάζεται
αναλυτικά στο Παράρτημα 3 του παρόντος Κανονισμού.
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Εκεί περιγράφονται:
1. τα μαθήματα, το περιεχόμενό τους και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) εκάστου εξ αυτών, καθώς και της
διπλωματικής εργασίας, και η ένταξή τους σε ομάδα
υποχρεωτικών ή επιλογής,
2. ο αριθμός των μαθημάτων που θα πρέπει να επιλέγονται σε κάθε εξάμηνο,
3. ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων στα οποία μπορεί
να εγγραφεί κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και μεταπτυχιακή φοιτήτρια ανά ακαδ. εξάμηνο,
4. οι ελάχιστες διδακτικές ώρες των μεταπτυχιακών
μαθημάτων ανά εξάμηνο,
5. ο φόρτος εργασίας που απαιτείται να καταβάλει
κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής και μεταπτυχιακή φοιτήτρια για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ.,
6. κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του Προγράμματος.
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 15061/31-7-2020 (αρ. Συνεδρίασης 12/23.7.2020) πράξης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο "Διατροφή, Ευζωία και Δημόσια Υγεία" του
Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της
Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου»
(Β΄ 3676), εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 28 Απριλίου 2021
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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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.
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