
        ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 1173/06-06-2022  
Τροποποίηση Κανονισμού Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών με τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» 

(MSc in Pediatric Infectious Diseases) .

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λει-

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), και ειδικότερα τα 
άρθρα 30 έως και 37, 45 και 85.

2. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋ-
πολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότη-
τας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β’ 4334).

4. Τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 19 και την παρ. 3α του 
άρθρου 42 του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α’ 38).

5. Τις παρ. 1 και 5 του άρθρου 101 του ν. 4547/2018 
(Α’ 102).

6. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195).

7. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 83).

8. Το π.δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό-
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Καπο-
διστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» (Α’ 124).

9. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκ-
παίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πι-
στωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α’ 189).

10. Την υπ’ αρ. 782/29.06.2018 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ με την οποία επανιδρύθηκε το ΠΜΣ «Παι-
διατρική Λοιμωξιολογία» (Β’ 3645).

11. Την υπ’ αρ. 731/16-07-2021 απόφαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός του 
ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (Β’ 3504).

12. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 04.05.2022).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(24η συνεδρία 13-05-2022).

14. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δα-
πάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, 
με τίτλο «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» (MSc in Pediatric 
Infectious Diseases), από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Αντικείμενο-σκοπός

Σκοπός του ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» είναι η 
παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης 
στο επιστημονικό πεδίο των Παιδιατρικών Λοιμώξεων.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα, οι φοιτητές θα πρέπει:
- Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις γενικές 

αρχές της Παιδιατρικής.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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- Να προσεγγίζουν επιστημονικά τις λοιμώξεις της 
παιδικής ηλικίας όσον αφορά την επιδημιολογία, την 
κλινική εικόνα, την αντιμετώπιση και πρόληψη αυτών.

- Να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ενερ-
γητική και παθητική ανοσοποίηση πληθυσμού με έμ-
φαση στη παιδική και εφηβική ηλικία, τόσο των παι-
διών και των εφήβων όσο και των ενηλίκων, καθώς και 
ειδικών ομάδων πληθυσμού (ανοσοκατασταλμένοι 
ασθενείς).

- Να έχουν ουσιαστικές θεωρητικές και πρακτικές γνώ-
σεις της Μικροβιολογίας των λοιμωδών νοσημάτων (ιο-
λογίας, βακτηριολογίας και μυκητολογίας).

- Να έχουν γνώσεις Φαρμακοκινητικής και Φαρμακο-
δυναμικής των αντιμικροβιακών παραγόντων.

- Να έχουν θεωρητικές γνώσεις σχετικά με τις ανο-
σοανεπάρκειες (συγγενείς και επίκτητες) της παιδικής 
ηλικίας, τη διαγνωστική προσέγγιση αυτών και την πα-
ρακολούθηση και αντιμετώπιση αυτών των παιδιών.

- Να έχουν γνώσεις σχετικά με την πρόληψη της με-
τάδοσης των Νοσοκομειακών λοιμώξεων, καθώς και 
ειδικές γνώσεις σχετικά με την αντιμετώπιση των λοι-
μώξεων στη ΜΕΘ/ΜΕΝ, καθώς και σε ανοσοκατασταλ-
μένους ασθενείς.

- Να έχουν γνώσεις σχετικά με την ορθολογική χρήση 
των αντιβιοτικών στο νοσοκομείο και την κοινότητα.

- Να έχουν γνώσεις σχετικά με τα τροπικά νοσήματα, 
την ταξιδιωτική ιατρική και τις λοιμώξεις σε μετανάστες 
και πρόσφυγες.

- Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με νέα και αναδυό-
μενα παθογόνα που απειλούν τη δημόσια υγεία, καθώς 
και τα μέτρα για την πρόληψη της μετάδοσής τους.

- Να αποκτήσουν γνώσεις Επιδημιολογίας, Βιοστατι-
στικής και Μεθοδολογίας της Έρευνας.

- Να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα στον αναπτυσ-
σόμενο κλάδο της Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας: ανα-
σκόπηση και διερεύνηση βιβλιογραφίας, διαμόρφωση 
ερευνητικού ερωτήματος, ανάπτυξη ερευνητικού πρω-
τοκόλλου και διεκδίκηση χρηματοδότησης. Επίσης, θα 
πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διεξαγωγή ενός ερευ-
νητικού πρωτοκόλλου.

- Να επιχειρηματολογούν με σαφήνεια και με ακρί-
βεια στο γραπτό και προφορικό λόγο, να συγγράφουν 
και να παρουσιάζουν εργασίες με ακαδημαϊκή δομή και 
περιεχόμενο.

- Να αυτενεργούν και να επιδεικνύουν συνθετική ικα-
νότητα στην επίλυση διαγνωστικών προβλημάτων.

- Να συνεργάζονται σε διεπιστημονικές ομάδες και 
να ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την παραγωγή 
νέας γνώσης.

- Να μπορούν να στελεχώσουν:
• Κέντρα Υγείας και ΠΕΔΥ, καθώς και άλλες μονάδες 

πρωτοβάθμιας φροντίδας.
• Παιδιατρικές κλινικές του ΕΣΥ, αλλά και του Πανεπι-

στημίου.
• Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΣΔΥ, κ.α.)
- Η ολοκλήρωση του ΠΜΣ δίνει τη δυνατότητα στους 

φοιτητές να μπορούν να συνεχίσουν:
• την εκπαίδευσή τους ως εξειδικευόμενοι Παιδιατρι-

κής Λοιμωξιολογίας ή

• ως εξειδικευόμενοι στην Εντατική Νοσηλεία Παίδων 
ή Νεογνών.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών στην «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» μετά 
την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με 
βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Οι τίτλοι απονέμονται από την Ιατρική Σχολή του Εθνι-
κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Άρθρο 2
Δομή και όργανα του ΠΜΣ

Αρμόδια όργανα για τη λειτουργία του ΠΜΣ σύμφωνα 
με τον ν. 4485/2017 είναι:

1. Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής: Είναι αρμόδια για 
τον έλεγχο και την έγκριση των εισηγήσεων της συντονι-
στικής επιτροπής του ΠΜΣ που αφορούν: στον ορισμό 
μελών Εξεταστικών Επιτροπών, στην απονομή μεταπτυ-
χιακών διπλωμάτων, στη συγκρότηση της Επιτροπής 
Αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων, καθώς και 
για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από τις επιμέρους 
ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ: Απαρ-
τίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής, 
που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και εκλέγο-
νται από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής για διε-
τή θητεία. Τα μέλη της ΣΕ δεν δικαιούνται επιπλέον 
αμοιβή ή αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στην 
επιτροπή. Πρόεδρος της ΣΕ είναι ο Διευθυντής του 
ΠΜΣ, ο οποίος ορίζεται από τη Συνέλευση μεταξύ των 
μελών της ΣΕ. Η θητεία του Προέδρου της ΣΕ μπορεί 
να ανανεωθεί μία φορά. Η ΣΕ είναι αρμόδια για την 
παρακολούθηση και τον συντονισμό της λειτουργίας 
του προγράμματος και:

Εισηγείται στη Συνέλευση την κατανομή του διδακτι-
κού έργου μεταξύ των διδασκόντων του ΠΜΣ.

Ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της τριμελούς επι-
τροπής εξέτασης διπλωματικών εργασιών, ο ορισμός 
της οποίας επικυρώνεται από τη Συνέλευση της Ιατρικής 
Σχολής.

Εξετάζει φοιτητικά θέματα, όπως αιτήσεις αναστολής 
φοίτησης, παράτασης σπουδών, κ.ά. και εισηγείται σχε-
τικά στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Αποφασίζει, με εξουσιοδότηση της Συνέλευσης, ως 
προς την οικονομική διαχείριση και ειδικότερα ως προς 
την έγκριση των δαπανών του προγράμματος και πιστο-
ποιεί τη σχέση εκπαιδευτικών αναγκών του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος με τις εκάστοτε αιτούμενες δαπάνες. 
Σύμφωνα με αυτό, η Συντονιστική Επιτροπή με σχετι-
κή απόφασή της θα εγκρίνει μια δαπάνη ή ένα σύνολο 
δαπανών και θα αιτιολογεί τη σκοπιμότητα εκτέλεσης 
αυτών σύμφωνα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες 
του προγράμματος.

3. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ και ο Αναπληρωτής του: Ο 
Διευθυντής του ΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας 
ή της βαθμίδας του αναπληρωτή, του ιδίου ή συναφούς 
γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ. Επιπλέον, είναι μέλος και Πρόεδρος της ΣΕ. 
Ορίζεται μαζί με τον Αναπληρωτή του, με απόφαση της 
Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

ΑΔΑ: 9ΟΕ046ΨΖ2Ν-ΡΩΟ
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Ο Διευθυντής του ΠΜΣ εισηγείται στα αρμόδια όργανα 
του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά την αποτελε-
σματική λειτουργία του προγράμματος. Ο Διευθυντής 
δεν μπορεί να έχει περισσότερες από δύο (2) συνεχό-
μενες θητείες και δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή για το 
διοικητικό του έργο ως Διευθυντή. Έχει τις ακόλουθες 
αρμοδιότητες:

α) Συγκαλεί σε συνεδρίαση τη ΣΕ.
β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των εν λόγω συ-

νεδριάσεων, λαμβάνοντας υπόψη εισηγήσεις των μελών 
και οργάνων του ΠΜΣ.

γ) Ορίζει εκλογές για την αναπλήρωση μελών επιτρο-
πών λόγω κένωσης θέσης.

δ) Έχει την ευθύνη σύνταξης του προϋπολογισμού και 
απολογισμού του Προγράμματος, τους οποίους υποβάλ-
λει στη Συνέλευση για έγκριση.

ε) Είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση της εκτέ-
λεσης του προϋπολογισμού και για την έκδοση των εντο-
λών πληρωμής των σχετικών δαπανών.

στ) Κατά τη λήξη της θητείας του, καθώς και της ΣΕ, 
συντάσσει αναλυτικό απολογισμό του ερευνητικού και 
εκπαιδευτικού έργου του ΠΜΣ, καθώς και των λοιπών 
δραστηριοτήτων του, με στόχο την αναβάθμιση των 
σπουδών, την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού, τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων υποδο-
μών και την κοινωνικά επωφελή χρήση των διαθέσιμων 
πόρων του ΠΜΣ.

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του ΠΜΣ είναι Καθηγητής 
ή Αναπληρωτής Καθηγητής και εκπληρώνει τα καθήκο-
ντα του Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας του.

To ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» υποστηρίζεται 
από Γραμματεία του Προγράμματος που είναι εγκατε-
στημένη στη Β’ Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική 
του ΕΚΠΑ και βρίσκεται υπό την επιστασία της Γραμμα-
τείας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Η Γραμματεία του 
ΠΜΣ έχει ως καθήκον τη γραμματειακή υποστήριξη του 
ΠΜΣ, όπως την προετοιμασία της διαδικασίας εισδοχής 
υποψηφίων, την τήρηση των οικονομικών στοιχείων του 
Προγράμματος, τη γραμματειακή υποστήριξη της ΣΕ, 
την καταχώριση βαθμολογιών κ.λπ.

Άρθρο 3
Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

Στο Π.Μ.Σ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» γίνονται δε-
κτοί, εφ’ όσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, κάτο-
χοι πτυχίου Ιατρικής της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνω-
ρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοιμωξιολογία» θα δέχεται έως 
είκοσι οκτώ (28) φοιτητές ανά δύο ακαδημαϊκά έτη και 
προγραμματίζεται να απασχολεί περίπου εβδομήντα 
(70) συνολικά διδάσκοντες, εκ των οποίων 60% τουλά-
χιστον από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ και 40% από 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα της ημεδαπής και 
της Αλλοδαπής. Αυτό αντιστοιχεί σε δύο (2,5) διδάσκο-
ντες ανά φοιτητή.

Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι φοιτητές μέλη των 
κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, και ΕΤΕΠ και μόνο ένας κατ’ έτος 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών 
φοιτητών στα ΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής είναι περίπου 
3.190 ανά έτος σε σχέση και με τον αριθμό των περίπου 
2.157 προπτυχιακών φοιτητών ανά έτος και των 572 με-
λών ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και 
ανταποκρίνονται στα δεδομένα του έτους σύνταξης του 
Κανονισμού.

Άρθρο 4
Τρόπος εισαγωγής

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις προβλέψεις του παρόντος 
Κανονισμού.

Με απόφαση της Συνέλευσης της Σχολής, κάθε δύο 
χρόνια, περίπου στα μέσα του εαρινού εξαμήνου, δη-
μοσιεύεται και αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ και 
του Ιδρύματος προκήρυξη για την εισαγωγή των μετα-
πτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ. Διαφορετική απόφαση 
σχετικά με την περίοδο εισαγωγής φοιτητών μπορεί να 
υπάρξει μόνο έπειτα από εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής του ΠΜΣ και εφόσον αυτή εγκριθεί από τη 
Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Οι σχετικές αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολο-
γητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, σε προ-
θεσμία που ορίζεται κατά την προκήρυξη και μπορεί να 
παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής 
Σχολής.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση Συμμετοχής
2. Βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπου-

δών
4. Αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων Α’ κύκλου 

σπουδών
5. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δρα-

στηριότητας, εάν υπάρχουν
7. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
8. Δύο συστατικές επιστολές
9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Αγγλικής γλώσσας 

τουλάχιστον επιπέδου Β2.
Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να 

καταθέσουν την αναγνώριση του πτυχίου τους ή να ξεκι-
νήσουν τη διαδικασία αναγνώρισης του βασικού πτυχίου 
από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 
34, του ν. 4485/2017 και την παρ. 5 του άρθρου 101 του 
ν. 4547/2018.

Η επιλογή των εισακτέων πραγματοποιείται μετά από 
προφορική συνέντευξη και βαθμολόγηση βάσει των πα-
ρακάτω κριτηρίων:

- Τον γενικό βαθμό του πτυχίου, σε ποσοστό 15%.
- Τη βαθμολογία στο μάθημα που είναι σχετικό με το 

γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ και συγκεκριμένα της 
Παιδιατρικής, σε ποσοστό 15%.

- Την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα σε 
ποσοστό 15%.

- Το συγγραφικό έργο (ερευνητικές εργασίες, δημοσι-
εύσεις) σε ποσοστό 15%.
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- Τη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα αποδεικνύεται μέσω σχετικής πιστοποίησης, σε ποσοστό 5%.
- Τις συστατικές επιστολές, σε ποσοστό 5%.
- Εθελοντισμός, σε ποσοστό 5%.
- Επιπλέον ξένες γλώσσες, σε ποσοστό 5%.
- Τη συνέντευξη, η οποία διενεργείται από την Συντονιστική Επιτροπή, σε ποσοστό 20%.
Με βάση τα συνολικά κριτήρια, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα αξιολόγησης των φοιτητών και 

τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση.
Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την από-

φαση της Συνέλευσης.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί οι ισοβαθμήσαντες ως υπεράριθμοι, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει 

το 10% του ανώτατου αριθμού εισακτέων.
Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών θα κληθούν, αν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση 

τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, να εγγραφούν στο Πρόγραμμα.

Άρθρο 5
Διάρκεια φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται 
σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών ορίζεται στα έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα, υπό 
προϋποθέσεις (λόγοι υγείας, κύηση ή λοχεία, επαγγελματικοί λόγοι) έπειτα από αίτηση του φοιτητή στη Σ.Ε. και 
απόφαση της Συνέλευσης.

Μερική φοίτηση προβλέπεται για εργαζόμενους ή μη εργαζόμενους φοιτητές που αδυνατούν να ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της πλήρους φοίτησης για λόγους υγείας, οικογενειακούς, στράτευσης κ.ά.

Η δυνατότητα αυτή θα παρέχεται εφόσον έχει δηλωθεί από τους υποψήφιους φοιτητές κατά τη διαδικασία επι-
λογής.

Η διάρκεια μερικής φοίτησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της κανονικής φοίτησης ήτοι τα οκτώ (8) 
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής με αίτησή του μπορεί να ζητήσει αιτιολογημένα αναστολή φοίτησης. Η απόφαση λαμ-
βάνεται από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής μετά από εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής για αποδεδειγμένα 
σοβαρούς λόγους και δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Φοιτητής που θα επαναλάβει τη 
φοίτησή του είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα, σεμινάρια, πρακτικές ασκήσεις κ.λπ., στα 
οποία δεν είχε αξιολογηθεί επιτυχώς πριν την αναστολή της φοίτησής του.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρκεια 
κανονικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα σπουδών

Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο κάθε δεύτερου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας έναρξης στο 
χειμερινό εξάμηνο, δύναται να μεταφερθεί στο εαρινό, με απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέ-

ταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, πρακτικής άσκησης σε εργαστήριο, συγγραφή και παρουσίαση επιστημονικών 
εργασιών, παρακολούθηση σεμιναρίων τα οποία ορίζονται ετησίως από τη Συντονιστική Επιτροπή, καθώς και σε 
εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό έως 35% 
των μαθημάτων.

Δίδεται η δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών που κατοικούν/εργάζονται εκτός Αθηνών να 
παρακολουθούν μέρος των προσφερόμενων μαθημάτων, και σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 35% του 
συνόλου των μαθημάτων, μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης που διαθέτει για τον σκοπό 
αυτό το ΠΜΣ. Οι φοιτητές μέσω της πλατφόρμας οφείλουν να παρακολουθούν τα μαθήματα σε πραγματικό 
χρόνο με την online σύνδεσή τους στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων. Η μη 
ενεργή σύνδεση φοιτητή στην σύγχρονη πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια του μαθήματος 
καταγράφεται ως απουσία του φοιτητή από το μάθημα. Οι φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση των 
σεμιναριακών μαθημάτων και σε εξετάσεις ταυτόχρονα με τους κανονικούς φοιτητές του ΠΜΣ. Οι δαπάνες 
μετακίνησης των φοιτητών για την παρακολούθηση των μαθημάτων στην έδρα του ΠΜΣ βαρύνουν εξ ολο-
κλήρου τους ιδίους.

Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται κατά βάση 
στην ελληνική γλώσσα και κατά περίπτωση στην αγγλική.

Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
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Α’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες/εβδομάδα ECTS

Γενικές αρχές Παιδιατρικής 
Επιδημιολογία / Βασικές Αρχές Δημόσιας Υγείας 5 9

Βιοστατιστική 3 6

Λοιμώξεις ανά συστήματα - ειδικές λοιμώξεις 8 15

Σύνολο 16 30

Β’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες/εβδομάδα ECTS

Χημειοθεραπεία - Φαρμακολογία (αντιμικροβιακά, 
αντιϊικά, αντιμυκητιακά) 6 10

Μικροβιολογία-Nοσολογία 8 15

Ανοσοανεπάρκειες-HIV (I) 2 5

Σύνολο 16 30

Γ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες/εβδομάδα ECTS

Εμβολιασμοί και Παθητική ανοσοποίηση 8 15

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ανοσοκατασταλμένοι, έγκυοι, 
ταξιδιωτική ιατρική, πρόσφυγες) 6 10

Ανοσοανεπάρκειες-HIV (II) 2 5

Σύνολο 16 30

Δ’ Εξάμηνο

Μαθήματα Υποχρεωτικά Διδ. ώρες/εβδομάδα ECTS

Πρακτική άσκηση
Α. Μικροβιολογικό εργαστήριο
Β. Διαγνωστικές Τεχνικές

4 8

A. Έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων
Β. Ορθή χρήση αντιβιοτικών 3 7

Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 15

Σύνολο 30

Στις διδακτικές ώρες των μαθημάτων συμπεριλαμβάνεται η παρακολούθηση των ακόλουθων συνεδρίων:
1. Σεμινάριο Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Θεσσαλονίκη, Γ’ Παιδιατρική ΑΠΘ (24 ώρες)
2. Επιστημονική Συνάντηση Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Αθήνα, ΕΛΠΕΠΛ (24 ώρες)
3. Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικών Λοιμώξεων, Αθήνα, A’ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ (12 ώρες)
4. Πανελλήνιο Συνέδριο Λοιμώξεων, Αθήνα (30 ώρες)
5. Τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο λοιμώξεων, Αθήνα (30 ώρες)
6. Πανελλήνιο Συνέδριο HIV (30 ώρες)
7. Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Ελέγχου Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (30 ώρες)
8. European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) Meeting (45 ώρες).
Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα συνέδρια-σεμινάρια κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να 

προσκομίζουν το αντίστοιχο πιστοποιητικό παρακολούθησής τους στη γραμματεία του ΠΜΣ. Το κάθε συνέδριο αντι-
στοιχεί σε συγκεκριμένες ώρες παρακολούθησης οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στις συνολικές ώρες διδασκαλίας.

Mε απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής μπορεί να υπάρξει τροποποίηση στα συνέδρια- σεμινάρια υποχρε-
ωτικής παρακολούθησης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προγράμματος και την πιθανή έναρξη νέων 
συνεδρίων-σεμιναρίων που άπτονται του εκπαιδευτικού στόχου.
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Β. Περιεχόμενο/Περιγραφή μαθημάτων
Α’ Εξάμηνο
1. Γενικές Αρχές Παιδιατρικής, Επιδημιολογία/Βασικές 

Αρχές Δημόσιας Υγείας.
Στόχος της ενότητας αυτής είναι η εξοικείωση των 

φοιτητών με το παιδί και την άσκηση της Παιδιατρικής 
γενικότερα. Γίνεται μια σύντομη ανασκόπηση στα στάδια 
της σωματικής και ψυχοκινητικής εξέλιξης του παιδιού 
από τη νεογνική έως την εφηβική ηλικία.

Στη συνέχεια διδάσκονται βασικές αρχές Επιδημιολο-
γίας και Δημόσιας Υγείας που αφορούν στο σχεδιασμό 
μελετών, τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων, κατανό-
ηση διαχρονικών μεταβολών της επιδημιολογίας των 
λοιμωδών νοσημάτων αλλά και των επιδημικών εξάρσε-
ων. Επίσης, σκοπός της ενότητας είναι η κατάκτηση των 
απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων, αλλά και πρακτικών 
δεξιοτήτων, που θα επιτρέψουν στο φοιτητή να οργα-
νώσει, να διεξάγει, αλλά και να ολοκληρώσει με επιτυχία 
την διπλωματική του εργασία.

Όσο αφορά στις αρχές Δημόσιας Υγείας, οι σπουδα-
στές διδάσκονται πώς θα κατανοούν ή θα σχεδιάζουν 
πολιτικές δημόσιας υγείας αναφορικά με την αντιμετώ-
πιση λοιμωδών νοσημάτων.

2. Βιοστατιστική
Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα ασχοληθούν με 

το σχεδιασμό ερευνών/μελετών στο χώρο της ιατρι-
κής, την ανάλυση αριθμητικών δεδομένων/μετρήσε-
ων και τη συνοπτική και αποτελεσματική παρουσίασή 
τους, καθώς και την εξαγωγή συμπερασμάτων για έναν 
πληθυσμό βάσει πληροφοριών που περιέχονται σε ένα 
δείγμα.

Στόχος του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσης της 
βασικής στατιστικής μεθοδολογίας ώστε οι φοιτητές να 
έχουν την ικανότητα:

- να διεξάγουν επιστημονική έρευνα,
- να εκτιμούν σωστά τα πορίσματα μελετών,
- να σχεδιάζουν πειράματα και μελέτες,
- να αναλύουν τα δεδομένα μελετών και πειραμάτων,
- να παρουσιάζουν τα δεδομένα, και
- να αξιοποιούν τα δεδομένα στην εξαγωγή συμπε-

ρασμάτων.
Η διδασκαλία του μαθήματος γίνεται υπό τη μορφή 

ακαδημαϊκών διαλέξεων. Τα μαθήματα εμπεριέχουν 
πέραν της θεωρίας και εργαστηριακή εξάσκηση σε Η/Υ 
με εκπαίδευση για τη χρήση του στατιστικού πακέτου 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).

3. Λοιμώξεις ανά Συστήματα - Ειδικές Λοιμώξεις
Η ενότητα αυτή αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι της 

θεωρητικής κατάρτισης του ΠΜΣ. Στην ενότητα αυτή θα 
αναπτυχθούν:

- Οι λοιμώξεις ανά σύστημα (αναπνευστικό, δέρμα και 
μαλακά μόρια, κεντρικό νευρικό σύστημα, κ.λπ.).

- Ειδικές πολύ-συστηματικές λοιμώξεις, όπως είναι η 
φυματίωση και οι συγγενείς λοιμώξεις.

- Σηπτικό σύνδρομο.
- Θέματα τροπικής και ταξιδιωτικής ιατρικής.
- Διαχείριση και έλεγχος ενδονοσοκομειακών λοιμώ-

ξεων.
- Λοιμώξεις σε ειδικές μονάδες νοσηλείας (ΜΕΝ, ΜΕΘ).

Β’ Εξάμηνο
1. Χημειοθεραπεία - Φαρμακολογία
Οι στόχοι των διαλέξεων για τα αντιμικροβιακά και 

αντιικά φάρμακα είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να 
γνωρίζουν αναλυτικά τις κατηγορίες των φαρμάκων, τις 
ενδείξεις και αντενδείξεις για τη χρήση τους και στοιχεία 
που σχετίζονται με τη φαρμακοκινητική και τους μηχα-
νισμούς αντοχής σε αυτά. Στο τέλος του εξαμήνου οι 
φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να γνωρίζουν:

- Τις βασικές αρχές χρήσης αντιμικροβιακών φαρμά-
κων

- Τις αρχές της φαρμακοκινητικής και φαρμακοδυνα-
μικής για τα αντιμικροβιακά φάρμακα

- Να ονοματίζουν κύρια μέλη της κάθε κατηγορίας 
αντιβακτηριακών, αντιικών και αντιπαρασιτικών φαρ-
μάκων

- Το αντιμικροβιακό φάσμα της κάθε κατηγορίας και 
τις κύριες ενδείξεις για τη χρήση τους

- Τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν και τις 
αντενδείξεις για τη χρήση τους.

2. Μικροβιολογία-Νοσολογία
Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές θα διδαχθούν τα συ-

χνότερα αίτια (βακτήρια, ιοί, μύκητες, παράσιτα) παιδια-
τρικών λοιμώξεων. Θα αποκτήσουν γνώσεις μικροβιολο-
γίας, κλινικής προβολής και διαγνωστικής προσπέλασης 
των συγκεκριμένων μικροοργανισμών σε παιδιατρικούς 
ασθενείς. Θα γίνει αναλυτική περιγραφή των συνηθέστε-
ρων διαγνωστικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται στην 
κλινική πράξη η οποία θα συνδυαστεί και με πρακτική 
άσκηση του 4ου εξαμήνου σε αντίστοιχα μικροβιολογικά 
εργαστήρια.

Ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να αποκτήσει βασικές 
γνώσεις κλινικής μικροβιολογίας ώστε να μπορεί να δια-
γνώσει κλινικά και εργαστηριακά παιδιατρικές λοιμώξεις 
από τα συγκεκριμένα παθογόνα.

Στον κύκλο μαθημάτων της νοσολογίας οι φοιτητές θα 
διδαχθούν τη σύνδεση των συγκεκριμένων μικροοργα-
νισμών με κατηγορίες νοσημάτων και τη διαγνωστική 
προσέγγιση και θεραπεία που ενδείκνυται.

3. Ανοσοανεπάρκειες HIV (I)
Η Ανοσολογία αποτελεί αναπόσταστο κομμάτι της 

λοιμωξιολογίας. Τις τελευταίες δεκαετίες υπήρξε πραγ-
ματική επανάσταση στην κατανόηση της λειτουργίας 
του ανοσοποιητικού και πώς αυτό σχετίζεται με την ανά-
πτυξη λοιμώξεων, είτε αφορά το παθογόνο ή την εντό-
πιση της λοίμωξης. Οι διαταραχές του ανοσοποιητικού, 
οι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες, 
προδιαθέτουν στην ανάπτυξη λοιμώξεων για αυτό και η 
ενότητα αυτή του ΠΜΣ της Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας 
είναι κομβικής σημασίας. Η διδασκαλία που αφορά την 
Ανοσολογία θα καλύψει ενότητες, όπως:

- Βασικές αρχές ανοσολογίας
- Πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς ανοσοανεπάρκειες
- Νεότερες γενετικές μέθοδοι που συσχετίζουν παθο-

γόνο με ανοσολογική απάντηση
- Προσέγγιση ασθενών με ανοσοανεπάρκεια
Γ’ Εξάμηνο
1. Εμβολιασμοί και Παθητική Ανοσοποίηση
Η πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων μέσω των εμβολια-
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σμών αποτελεί εξαιρετικά σημαντικό θέμα της δημόσιας 
υγείας αφού έχει ως αποτέλεσμα την μείωση της σοβα-
ρής νοσηρότητας και θνησιμότητας που προκαλείται 
από αυτά. Μετά την εξάλειψη της ευλογιάς, φαίνεται σή-
μερα εφικτή στο άμεσο μέλλον η εξάλειψη της πολιομυ-
ελίτιδας, της ιλαράς και άλλων νοσημάτων. Ταυτόχρονα, 
με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, νέα 
εμβόλια συνεχώς αναπτύσσονται με στόχο την πρόληψη 
ακόμη περισσότερων νοσημάτων που οφείλονται σε λοι-
μώδη αίτια. Η γνώση και η εφαρμογή των εμβολιασμών, 
καθώς και το εμβολιαστικό πρόγραμμα, καθίστανται σή-
μερα ολοένα και περισσότερο πολύπλοκα. Σημαντική 
απειλή για τη δημόσια υγεία αποτελεί η διογκούμενη 
αμφισβήτηση των εμβολιασμών.

Στόχος της ενότητας αυτής είναι:
- η κατανόηση της επιδημιολογίας των νοσημάτων που 

προλαμβάνονται με τους εμβολιασμούς
- η γνώση της σύστασης και της ανοσογονικότητας των 

εμβολίων, καθώς και της αποτελεσματικότητας και του 
οφέλους από την εφαρμογή τους στην κλινική πράξη

- εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας των εμβολίων
- γνώση και κατανόηση του εμβολιαστικού προγράμ-

ματος.
2. Ειδικές Ομάδες (ανοσοκατασταλμένοι, ταξιδιωτική 

ιατρική, πρόσφυγες)
Οι λοιμώξεις σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς εί-

ναι δυνητικά καταστροφικές. Η επιδημιολογία, παθογέ-
νεια, κλινική προβολή, αντιμετώπιση, αλλά και έκβαση, 
διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος και βαθμό 
ανοσοκαταστολής. Στόχος της ενότητας αυτής είναι να 
συζητηθούν οι συνηθέστερες λοιμώξεις σε ανοσοκα-
τασταλμένους, ογκολογικούς και μεταμοσχευμένους 
ασθενείς. Επίσης θα αναλυθεί η αντιμετώπιση της εμπύ-
ρετης ουδετεροπενίας, αλλά και των μυκητιασικών λοι-
μώξεων σε ευπαθείς ομάδες. Επιπλέον, θα συζητηθούν 
οι λοιμώξεις σε νεογνά που αποτελούν ειδική ομάδα 
του πληθυσμού σχετικά με το είδος των παθογόνων και 
την ανοσολογική ανταπόκριση. Σημαντική έμφαση θα 
δοθεί και στις λοιμώξεις που σχετίζονται με τις νεότερες 
ανοσολογικές θεραπείες με βιολογικούς παράγοντες.

3. Ανοσοανεπάρκειες- HIV (II)
Σε αυτό τον κύκλο μαθημάτων οι φοιτητές θα εκπαι-

δευθούν σχετικά με την HIV λοίμωξη. Πιο συγκεκριμένα 
τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν διαλέξεις σχετικά με 
την παθογένεια, την επιδημιολογία, τους παράγοντες 
κινδύνου, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη 
της HIV λοίμωξης. Επίσης, θα αναλυθούν τα δεδομένα 
που αφορούν την περιγεννητική λοίμωξη HIV και την 
πρόληψή της, τις συν-νοσηρότητες και την αντιμετώπισή 
τους και τις ευκαιριακές λοιμώξεις στους ασθενείς με HIV. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις κλινικές εκδηλώσεις, τη 
διάγνωση και τη θεραπεία του HIV στην παιδική ηλικία.

Δ’ Εξάμηνο
1. Πρακτική άσκηση
Α. Μικροβιολογικό εργαστήριο Β. Διαγνωστικές Τε-

χνικές
Στην ενότητα αυτή οι φοιτητές θα ασκηθούν σε συ-

νεργαζόμενα μικροβιολογικά εργαστήρια, σε επιτρο-
πές ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων, σε επιτροπές 

ελέγχου κατανάλωσης αντιβιοτικών (ΟΕΚΟΧΑ) και στα 
αντίστοιχα τμήματα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Στόχος της εκπαίδευ-
σης είναι η εξοικείωση με τις βασικές αρχές της μικρο-
βιολογίας και συγκεκριμένα με τη λήψη, συντήρηση και 
αξιολόγηση βιολογικού υλικού, την καλλιέργεια, αλλά 
και τη διενέργεια ελέγχου αντοχής των παθογόνων στα 
αντιμικροβιακά φάρμακα. Σε περίπτωση που ο φοιτητής 
ενδιαφέρεται θα δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης 
και άλλων εργαστηρίων, όπως είναι το ανοσολογικό, μο-
ριακής βιολογίας ή μυκητολογίας.

2. A. Έλεγχος νοσοκομειακών λοιμώξεων Β. Ορθή χρή-
ση αντιβιοτικών

Στην δεύτερη αυτή άσκηση οι φοιτητές συμμετέχο-
ντας στις παραπάνω επιτροπές θα εξοικειωθούν με τις 
πρακτικές που στοχεύουν:

- στην επιτήρηση και αντιμετώπιση του αποικισμού 
με ανθεκτικά μικρόβια σε νοσηλευόμενους ασθενείς και 
στη πρόληψη τυχόν διασποράς τους σε άλλους.

- στην επιτήρηση ορθής χρήσης αντιμικροβιακών
- πρόληψη λοιμώξεων που σχετίζονται με κεντρικούς 

καθετήρες
- πρόληψη μετάδοσης νοσοκομειακών λοιμώξεων
- πρόληψη λοιμώξεων στους εργαζόμενους στα Νο-

σοκομεία.
3. Διπλωματική εργασία
Στο τέταρτο (Δ’ ) εξάμηνο του Προγράμματος προ-

βλέπεται η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας. Κάθε ένας φοιτητής εκπονεί και υποστηρίζει τη 
διπλωματική του εργασία προκειμένου να ολοκληρώσει 
τις σπουδές του και να αποφοιτήσει. Η διπλωματική ερ-
γασία μπορεί να είναι πρωτογενής έρευνα (αναδρομική ή 
προοπτική) ή συστηματική ανασκόπηση βιβλιογραφίας. 
Στόχος είναι η δημοσίευση της διπλωματικής εργασίας 
σε επιστημονικά περιοδικά ή/και η παρουσίασή της σε 
συνέδρια.

Άρθρο 7
Εξετάσεις και αξιολόγηση μεταπτυχιακών 
φοιτητών

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρ-
θρώνεται σε δύο (2) εξάμηνα σπουδών, το χειμερινό και 
το εαρινό, έκαστο εκ των οποίων περιλαμβάνει τουλάχι-
στον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δύο (2) 
εβδομάδες εξετάσεων. Τα μαθήματα του χειμερινού και 
εαρινού εξαμήνου εξετάζονται επαναληπτικώς κατά την 
περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων/εργαστηρίων και 
σεμιναρίων είναι υποχρεωτική.

Σε περίπτωση κωλύματος διεξαγωγής μαθήματος 
προβλέπεται η αναπλήρωσή του. Η ημερομηνία και η 
ώρα αναπλήρωσης αποφασίζεται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Σε περίπτωση που το ποσοστό απουσιών φοιτητή 
ξεπερνά το 20% ανά μάθημα, επαναλαμβάνεται η πα-
ρακολούθηση του συγκεκριμένου μαθήματος μετά από 
εξέταση του εν λόγω θέματος από τη ΣΕ, η οποία γνω-
μοδοτεί σχετικά στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και η επί-
δοσή τους στα μαθήματα που υποχρεούνται να παρα-
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κολουθήσουν στο πλαίσιο του ΠΜΣ πραγματοποιείται 
στο τέλος κάθε εξαμήνου με γραπτές εξετάσεις ή/και 
με εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών, ανάλογα με το 
μάθημα, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Απουσία 
φοιτητή κατά την εξέταση του μαθήματος θεωρείται μη 
επιτυχής εξέταση του μαθήματος. Ο τρόπος αξιολόγη-
σης ορίζεται από τον διδάσκοντα του κάθε μαθήματος. Η 
βαθμολόγηση γίνεται στην κλίμακα 1-10. Η βαθμολογία 
των μαθημάτων κατατίθεται στη Γραμματεία του ΠΜΣ 
εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της εξεταστικής 
περιόδου.

Στην Πρακτική Άσκηση, η αξιολόγηση γίνεται με την 
συμπλήρωση τουλάχιστον 80% των ωρών παρακολού-
θησης και την έκθεση-αναφορά από τους Διευθυντές/
Υπευθύνους των Εργαστηρίων σχετικά με την επαρκή 
άσκηση των φοιτητών.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής 
οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς 
στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ 
και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, 
συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Εάν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέτα-
ση μαθήματος ή μαθημάτων τρείς φορές, θεωρείται ότι 
δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα. Στην 
περίπτωση αυτή, εάν το επιθυμεί, μπορεί να εξεταστεί, 
ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών 
ΔΕΠ της Σχολής Επιστημών Υγείας, τα μέλη της οποίας 
έχουν το ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το εξεταζόμενο 
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση της Ιατρικής 
Σχολής. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της 
εξέτασης διδάσκων.

Η εκπόνηση της μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασί-
ας προβλέπεται κατά το 4ο εξάμηνο του ΠΜΣ. Η Συντο-
νιστική Επιτροπή, ύστερα από αίτηση του υποψηφίου 
στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος και η 
περίληψη του προτεινόμενου θέματος της διπλωματι-
κής εργασίας, ορίζει τον επιβλέποντα και τα μέλη της 
τριμελούς επιτροπής εξέτασης της διπλωματικής εργα-
σίας. Ο ορισμός της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, 
συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντα, επικυρώνεται 
από τη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Μέλη ή επιβλέποντες της τριμελούς εξεταστικής επι-
τροπής εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας ορίζονται 
εξ όλων των κατηγοριών διδασκόντων του ΠΜΣ, κάτο-
χοι διδακτορικού διπλώματος, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Στους φοιτητές δίνονται γενικές οδηγίες συγγραφής 
της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η γλώσσα 
συγγραφής της διπλωματικής εργασίας μπορεί να είναι 
ελληνική ή αγγλική.

Για να εγκριθεί η διπλωματική εργασία, ο φοιτητής 
οφείλει να την υποστηρίξει ενώπιον της εξεταστικής επι-
τροπής και κοινού. Μετά το πέρας της δημόσιας υποστή-
ριξης της διπλωματικής εργασίας από τον μεταπτυχιακό 
φοιτητή, η τριμελής εξεταστική επιτροπή αξιολογεί και 
βαθμολογεί με κλίμακα 0-10. Η μεταπτυχιακή εργασία 
θεωρείται από την επιτροπή μη ικανοποιητική όταν βαθ-
μολογηθεί κάτω από τη βάση [πέντε (5)]. Τότε η τριμελής 
επιτροπή ζητά από τον μεταπτυχιακό φοιτητή τη βελτί-

ωσή της, την τροποποίηση ορισμένων τμημάτων, ή τη 
ριζική αναμόρφωσή της. Στην τελευταία περίπτωση η 
επιτροπή ορίζει συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο 
οποίο πρέπει να επανυποβληθεί η εργασία σύμφωνα με 
τις υποδείξεις της.

Οι μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες, εφόσον 
εγκριθούν από την εξεταστική επιτροπή, αναρτώνται 
υποχρεωτικά στον διαδικτυακό τόπο της Ιατρικής Σχο-
λής.

Επίσης, γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση της διπλωμα-
τικής εργασίας στο Ψηφιακό Αποθετήριο "ΠΕΡΓΑΜΟΣ", 
σύμφωνα με τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 8
Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταπτυχιακών 
φοιτητών

1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα 
και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του 
Α’ κύκλου σπουδών (κάρτα σίτισης, ακαδημαϊκή ταυτό-
τητα-πάσο, μειωμένα έξοδα συμμετοχής σε ορισμένες 
πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, ασφάλιση 
μέσω Πανεπιστημίου) πλην του δικαιώματος παροχής 
δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Το Ίδρυμα υποχρε-
ούται να εξασφαλίσει στους φοιτητές με αναπηρία ή/
και ειδικές ανάγκες προσβασιμότητα στα προτεινόμενα 
συγγράμματα και τη διδασκαλία. Η Μονάδα Προσβασι-
μότητας του ΕΚΠΑ ιδρύθηκε και λειτουργεί με την από 
23 Φεβρουαρίου 2006 απόφαση της Πανεπιστημιακής 
Συγκλήτου και την από 22 Μαρτίου 2006 απόφαση του 
Πρυτανικού Συμβουλίου. Έργο της είναι η εξασφάλιση 
στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές 
σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες και 
απαιτήσεις, μέσω της παροχής προσαρμογών στο περι-
βάλλον, Υποστηρικτικών Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Υπηρεσιών Πρόσβασης.

2. Η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής, μετά την εισήγη-
ση της Συντονιστικής Επιτροπής, δύναται να αποφασίσει 
τη διαγραφή μεταπτυχιακών φοιτητών εάν:

- υπερβούν το ανώτατο όριο απουσιών,
- έχουν αποτύχει στην εξέταση μαθήματος ή μαθημά-

των και δεν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα,
- υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια φοίτησης στο 

ΠΜΣ, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
- έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά 

την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα 
αρμόδια πειθαρχικά Όργανα,

- αυτοδίκαια κατόπιν αιτήσεως των μεταπτυχιακών 
φοιτητών,

- δεν καταβάλλουν το προβλεπόμενο τέλος φοίτησης.
3. Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές 

του ΠΜΣ των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον δι-
αθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο 
ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το 
μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενει-
ακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμε-
σου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με 
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλα-
γή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. 
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Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν 
ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) 
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται 
στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 
προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης 
ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδη-
μα (παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4485/2017).

4. Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξι-
ολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από 
τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Συγκεκριμένα, στο τέλος 
κάθε μαθήματος, καθώς και στο τέλος των επιμέρους 
διαλέξεων του μαθήματος, συμπληρώνεται σε ανώνυμη 
ηλεκτρονική φόρμα ένα φύλλο αξιολόγησης. Ύστερα 
από την συμπλήρωση των εντύπων πραγματοποιείται 
επεξεργασία από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ 
προκειμένου να εξαχθούν αποτελέσματα. Στο δελτίο 
αξιολόγησης βαθμολογούνται τα μαθήματα ως προς το 
περιεχόμενο, καθώς και οι αντίστοιχοι διδάσκοντες. Τα 
φύλλα αυτά υποβάλλονται στην Συντονιστική Επιτροπή 
του ΠΜΣ και κοινοποιούνται στον κάθε διδάσκοντα.

5. Η καθομολόγηση γίνεται στο πλαίσιο της Συνέλευ-
σης της Ιατρικής Σχολής και σε χώρο της Σχολής, παρου-
σία του Προέδρου της Ιατρικής Σχολής.

6. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται 
σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύ-
κλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί 
από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων 
Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφω-
να με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80).

7. Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Παιδιατρική Λοι-
μωξιολογία» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν 
τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των χιλίων 
(1.000)  ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους 
γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Τα δίδακτρα κατα-
βάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές υποχρε-
ούνται να προσκομίσουν προς τη γραμματεία του ΠΜΣ 
το αποδεικτικό κατάθεσης των διδάκτρων τους. Μόνο 
σε αυτήν την περίπτωση η γραμματεία θα είναι ικανή 
να βεβαιώσει την είσπραξη των δόσεων και να εκδώσει 
νόμιμη απόδειξη.

Μη καταβολή των αναλογούντων διδάκτρων ανά εξά-
μηνο συνεπάγεται αυτοδίκαια και μη δικαίωμα συμμε-
τοχής στις εξετάσεις του εξαμήνου.

Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης του μεταπτυ-
χιακού φοιτητή, δεν προβλέπεται επιστροφή των κα-
ταβληθέντων διδάκτρων για τα προηγούμενα εξάμηνα 
ή του τρέχοντος εξαμήνου κατά το οποίο έλαβε χώρα 
η διακοπή.

8. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να αιτηθούν 
την έκδοση παραρτήματος διπλώματος.

Άρθρο 9
Υποδομή ΠΜΣ

1. Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η 
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή της Ιατρικής Σχολής 
του ΕΚΠΑ (αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφι-
θέατρα εξοπλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα).

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του ΠΜΣ 
γίνεται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ.

3. Η χρηματοδότηση του ΠΜΣ μπορεί να προέρχεται 
από:

α) δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε εί-
δους χορηγίες φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του 
ν. 4270/2014 (Α’ 143) ή του ιδιωτικού τομέα,

β) πόρους από ερευνητικά προγράμματα,
γ) πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-

δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
ε) τέλη φοίτησης,
στ) κάθε άλλη νόμιμη πηγή.
Επειδή τα λειτουργικά έξοδα του Π.Μ.Σ. δεν καλύπτο-

νται εξ ολοκλήρου από τις ανωτέρω πηγές χρηματοδό-
τησης, μέρος των λειτουργικών του εξόδων καλύπτεται 
από τέλη φοίτησης.

4. Κατά τη λήξη της θητείας της ΣΕ, με ευθύνη του 
απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απο-
λογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου και 
των λοιπών δραστηριοτήτων του Π.Μ.Σ., ο οποίος κατα-
τίθεται στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Ο εν λόγω απολο-
γισμός αποστέλλεται στα αρμόδια όργανα σύμφωνα με 
την ισχύουσα νομοθεσία.

5. Η εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του ΠΜΣ θα 
γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10
Ανάθεση διδασκαλίας/διδάσκοντες στο ΠΜΣ

Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ, προέρχονται, τουλάχιστον 
κατά 60%, από:

- μέλη Δ.Ε.Π. Ιατρικής Σχολής,
- μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής, 

κατόχους διδακτορικού διπλώματος εκτός κι αν το γνω-
στικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφι-
σβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή 
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

- ομότιμους καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη 
Δ.Ε.Π. της Ιατρικής Σχολής,

- διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) 
της Ιατρικής Σχολής,

- επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους είτε κάτοχους 
διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιους διδάκτορες 
είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, οι οποίοι μπορεί να 
απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι με απόφαση 
της Συνέλευσης και πράξη του Προέδρου του οικείου 
Τμήματος για τη διεξαγωγή διδακτικού, κλινικού και 
ερευνητικού έργου, καθοριζόμενου με τη σύμβαση που 
υπογράφεται μεταξύ του ακαδημαϊκού υποτρόφου και 
του Πρύτανη του οικείου ΑΕΙ. (παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011).

Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης της Ια-
τρικής Σχολής ανατίθεται διδασκαλία σε:

- μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ,
- ερευνητές από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α  

του ν. 4310/2014, της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύ-
ματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών,

- επισκέπτες καταξιωμένους επιστήμονες από την 
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, που έχουν θέση ή προσό-
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ντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, επι-
στήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες 
γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο 
του ΠΜΣ,

- επισκέπτες μεταδιδακτορικούς ερευνητές, Έλληνες ή 
αλλοδαπούς νέους επιστήμονες, κάτοχους διδακτορικού 
διπλώματος (παρ. 7 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011) 
ή γίνονται νέες προσλήψεις/συμβάσεις σύμφωνα 
με τα ανωτέρω (παρ. 1, 2, 5 και 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017).

Η ανάθεση διδασκαλίας μαθημάτων, σεμιναρίων και 
ασκήσεων του ΠΜΣ γίνεται ύστερα από εισήγηση της ΣΕ 
και έγκριση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

Άρθρο 11
Μεταβατικές διατάξεις

Οι ήδη εγγεγραμμένοι φοιτητές ολοκληρώνουν τις 
σπουδές τους σύμφωνα με τον κανονισμό που ίσχυε 
κατά το έτος εισαγωγής τους στο πρόγραμμα.

Για όσα θέματα δεν ορίζονται στην ισχύουσα νομοθε-
σία και στον παρόντα Κανονισμό, αρμόδια να αποφασί-
ζει είναι η Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ   
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*02030401706220012*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 
Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-

σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-

μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 

αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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