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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
΄Εγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε−
πιστημίου Angers της Γαλλίας για εκπόνηση δι−
δακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. ....................
΄Εγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε−
πιστημίου Dijon–Universite de Bourgogne της Γαλ−
λίας για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με
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΄Εγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε−
πιστημίου της Κωνσταντινούπολης για εκπόνηση
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΄Εγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πα−
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΄Εγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστη−
μίου Θράκης με τίτλο «Μεθοδολογία της σύγχρο−
νης αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας».
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/211/5−10−1999 (ΦΕΚ
1883 τ. Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες
αποφάσεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυ−
χιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστή−
μης και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Κα−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ 113975/B7
(1)
΄Εγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπι−
στημίου Angers της Γαλλίας για εκπόνηση διδακτο−
ρικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10,
(ΦΕΚ 148 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και του άρθρου 37
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων − Παράρτημα Διπλώματος».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Aθηνών (συνεδρία 28−08−2013).
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
και του Πανεπιστημίου Angers της Γαλλίας που έχει
εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων
Ιδρυμάτων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπι−
στημίου Angers της Γαλλίας, για εκπόνηση διδακτορικών
διατριβών υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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Αριθμ. 113981/B7
(2)
΄Εγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καποδι−
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστη−
μίου Dijon–Universite de Bourgogne της Γαλλίας για
εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10,
(ΦΕΚ 148 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και του άρθρου 37
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α΄)
και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων− Παράρτημα Διπλώματος».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Aθηνών (συνεδρία 01−07−2013).
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Πανεπιστημίου Dijon – Universite de Bourgogne της
Γαλλίας που έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των
συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανε−
πιστημίου Dijon – Universite de Bourgogne της Γαλλίας,
για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών υποψηφίων δι−
δακτόρων με συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ.113979/B7
(3)
΄Εγκριση συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού και Καπο−
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπι−
στημίου της Κωνσταντινούπολης για εκπόνηση δι−
δακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10,

(ΦΕΚ 148 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και του άρθρου 37
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159
Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων− Παράρτημα Διπλώματος».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Aθηνών (συνεδρία 01−07−2013).
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Πανεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης που έχει
εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων
Ιδρυμάτων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πα−
νεπιστημίου της Κωνσταντινούπολης, για εκπόνηση
διδακτορικών διατριβών υποψηφίων διδακτόρων με
συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 113977/B7
(4)
΄Εγκριση συνεργασίας μεταξύ του Δημοκριτείου Πανε−
πιστημίου Θράκης και του Ευρωπαϊκού Πανεπιστη−
μίου Κύπρου για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
με συνεπίβλεψη.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 10,
(ΦΕΚ 148 τ. Α΄) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές
σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του
άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 τ. Α΄), του άρθρου
27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156 τ. Α΄) και του άρθρου 37
παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011
(ΦΕΚ 195 τ.Α΄) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποι−
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ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις του άρθρου 47 παρ. γ΄ του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 Α΄), του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159
Α΄) και του άρθρου 34 παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 τ.Α΄) «Δι−
ασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση.
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο−
νάδων− Παράρτημα Διπλώματος».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄).
5. Το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρία 15−05−2014).
6. Το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ευρωπα−
ϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου που έχει εγκριθεί από τα
αρμόδια όργανα των συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων.
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη συνεργασία μεταξύ του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης και του Ευρωπαϊκού Πανεπι−
στημίου Κύπρου, για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών
υποψηφίων διδακτόρων με συνεπίβλεψη.
Τα ειδικότερα θέματα συνεργασίας ρυθμίζονται στο
Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας που έχει καταρτιστεί
από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα και έχει εγκριθεί από
τα αρμόδια όργανα των Ιδρυμάτων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το Π.Δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση−
συγκρότηση−ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης» (ΦΕΚ 124 Α΄).
6. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Γενικής Συνέλευ−
σης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Ιατρικής
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρίες
9/10−7−2012, 3/27−11−2012, 10/18−07−2013).
7. Τα αποσπάσματα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι−
κής Σύνθεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
(συνεδρίες 101/27−9−2012, 102/13−12−2012, 106/15−05−2014).
8. Το υπ’ αριθμ. 1162/2−8−2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ από
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 τη λει−
τουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας
του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με τίτλο «Με−
θοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της νεφρικής
ανεπάρκειας», ως ακολούθως:

Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014

Το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) οργανώνει
και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 Πρό−
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Με−
θοδολογία της σύγχρονης αντιμετώπισης της Νεφρικής
Ανεπάρκειας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης
αυτής και τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/τ. Α΄).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 113983/B7
(5)
΄Εγκριση Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημί−
ου Θράκης με τίτλο «Μεθοδολογία της σύγχρονης
αντιμετώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008), «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ. Α΄/25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156 τ. Α΄/4−09−2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, δια−
σφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τρο−
ποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47
Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου
34 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
1. Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευ−
να και πρακτική άσκηση στην επιστήμη της Νεφρο−
λογίας με έμφαση στην σύγχρονη μεθοδολογία της
διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης της οξείας
και χρόνιας νεφρικής βλάβης και ιδιαίτερα των παθή−
σεων με σοβαρή επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας.
2. Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
α) Να δώσει στους εκπαιδευόμενους μια ολοκληρωμέ−
νη εικόνα των σύγχρονων μεθόδων κάθαρσης που εφαρ−
μόζονται για την αντιμετώπιση της οξείας και χρόνιας
νεφρικής ανεπάρκειας καθώς και τις επαγγελματικές
δεξιότητες στη διαχείριση των μεθόδων αυτών και των
επιπλοκών τους.
β) Να δημιουργήσει επαγγελματίες που θα είναι σε
θέση να εφαρμόσουν ή να διαμορφώσουν πολιτικές
ολιστικής διαχείρισης νοσημάτων, όπως είναι η ανεπάρ−
κεια των νεφρών με σημαντική κοινωνική και οικονομική
επίπτωση στη χώρα μας.
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γ) Να προετοιμάσει τους εκπαιδευόμενους με γνώ−
σεις και δεξιότητες επιστημονικής μεθοδολογίας και
ιατρικής έρευνας με στόχο να τους προετοιμάσει για
αυτόνομη διαχείριση επιστημονικής γνώσης και διεξα−
γωγή επιστημονικής έρευνας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(ΜΔΕ) με τίτλο «Μεθοδολογία της σύγχρονης αντιμε−
τώπισης της νεφρικής ανεπάρκειας».
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επι−
στημών Υγείας και Σχολών Θετικών Επιστημών Πανε−
πιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών
ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμη−
μάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Αρχές λειτουργίας της Αιμοκάθαρσης με
Τεχνητό Νεφρό. Μέθοδοι εφαρμογής.
Αγγειακή προσπέλαση.

Μεταμόσχευση νεφρού

5

Τεχνολογίες Υπολογιστών και Επικοινω−
νιών στη Νεφρική Ανεπάρκεια

5

Μεθοδολογία ιατρικής απόφασης με
βάση κριτική αξιολόγηση επιστημονικής
βιβλιογραφίας (evidence based medicine)

5

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
ΠΜ

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι−
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τέσσερα (4)
εξάμηνα σπουδών.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών
Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απασχό−
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την
απονομή του κατά το άρθρο 3 τίτλου ορίζονται ως εξής:
A. Για την απονομή του ΜΔΕ απαιτείται η υποχρεωτική
παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθή−
ματα και κλινικές ασκήσεις τα οποία κατανέμονται στα
τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄, Β΄ και Γ΄). Η εκπόνηση
της διπλωματικής εργασίας πραγματοποιείται στο Δ΄
εξάμηνο σπουδών και πιστώνεται με 30 ΠΜ, ενώ το θέμα
μπορεί να ορισθεί το αργότερο μέχρι το τέλος του
Γ΄ εξαμήνου σπουδών. Το σύνολο των ΠΜ (ECTS) που
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται
σε εκατόν είκοσι (120).
Αναλυτικά τα μαθήματα, εργαστήρια και κλινικές
ασκήσεις κατανέμονται ως εξής:
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Εισαγωγή στην Νεφρολογία, παθήσεις
των νεφρών και διαγνωστική προσέγγιση

10

Αρχές λειτουργίας της Περιτοναϊκής
Κάθαρσης

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS
(ΠΜ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ECTS
(ΠΜ)
10

ECTS
(ΠΜ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Αντιμετώπιση της Οξείας νεφρικής
ανεπάρκειας στην ΜΕΘ
Καρδιονεφρικό Σύνδρομο

5
5

Επιδημιολογία της νεφρικής ανεπάρκειας
και οικονομία της υγείας. Οργάνωση και
λειτουργία των Μονάδων Αιμοκάθαρσης,
Περιτοναϊκής Κάθαρσης και ΜΕΘ

5

Ηθική και Συμπεριφορά. Δεξιότητες Προ−
βολής και Επικοινωνίας

5

Αναστολή παραγόντων επιδείνωσης της
νεφρικής λειτουργίας

10

ΣΥΝΟΛΟ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
ΠΜ

Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
ECTS
(ΠΜ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

25

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

5

ΣΥΝΟΛΟ Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
ΠΜ

Θέματα Φυσικής και Φυσικοχημείας

5

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Οξεία και Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

5

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ΄ ανώτα−
το όριο σε είκοσι (20) ανά έτος.

Συντηρητική αντιμετώπιση της νεφρικής
ανεπάρκειας

5

Διαχείριση Επιστημονικής Γνώσης και
Μεθοδολογία της Ιατρικής έρευνας

Άρθρο 8
Προσωπικό

5

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Ιατρικής του Δ.Π.Θ. ή άλλων Τμημάτων του Δημοκριτείου
Πανεπιστημίου Θράκης ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστη−
μίων της ημεδαπής. Στο πρόγραμμα δύνανται επίσης να

ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

30
ΠΜ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
απασχοληθούν και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3685/2008
(ΦΕΚ 148/τ. Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το ΠΜΣ θα λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Τμή−
ματος Ιατρικής του ΔΠΘ. Οι υπάρχουσες υλικοτεχνικές
και νοσηλευτικές υποδομές του Τμήματος Ιατρικής του
Δ.Π.Θ. καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες λειτουργίας του
ΠΜΣ και ενδεικτικά συνίστανται στα εξής: α) Αίθουσες
διδασκαλίας, β) Εργαστήρια, γ) Βιβλιοθήκες και δ) Επι−
στημονικός εξοπλισμός, ε) Ηλεκτρονικός εξοπλισμός.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος
2020−21, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148
Α΄), το 65% του κόστους λειτουργίας του προγράμμα−
τος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται
στο ποσό των 39.000,00€ και αναλύεται σε κατηγορίες
δαπανών ως εξής:
Κατηγορία δαπάνης
Αμοιβές – αποζημιώσεις του
διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού
προσωπικού

Κόστος
σε €
15.000,00

Υποτροφίες

3.000,00

Δαπάνες μετακινήσεων

7.000,00

Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού

3.000,00

Αναλώσιμα

4.000,00

Προμήθεια, συντήρηση εξοπλισμού −
λογισμικού

3.000,00

Δαπάνες Δημοσιότητας

2.000,00

Άλλες Δαπάνες

2.000,00

Σύνολο

39.000,00

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προ−
γράμματα, χορηγίες, δωρεές κτλ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 21 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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Αριθμ. 113838/B7
(6)
Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. Β7/211/5−10−1999 (ΦΕΚ 1883
τ. Β΄) όπως έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφά−
σεις και αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δη−
μόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Σπουδές Νοτιοανα−
τολικής Ευρώπης» − Αναμόρφωση του προγράμματος
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
΄Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρ−
θρο 6 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄/16.7.2008), «Θεσμικό πλαίσιο για
τις μεταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκε με
τις διατάξεις του άρθρ. 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177,
τ. Α΄/25.8.2008, του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ
156 τ. Α΄/4−09−2009) και της παρ. 5 του άρθρου 37 του
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄).
2. Τις διατάξεις της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/
2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α΄), «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση ποι−
ότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων) όπως τροποποιήθηκε με τις
διατάξεις της παρ. γ΄ του άρθρου 47 Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ
228 τ. Α΄), της παρ. 8 του άρθρου 5 του Ν. 4076/2012
(ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και της παρ. 2 του άρθρου 34 του Ν. 4115/
2013 (ΦΕΚ 24 τ. Α΄).
3. Τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189, τ. Α΄/
2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη
εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρ. 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που
κυρώθηκε με το άρθρ. 1 του ΠΔ 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
5. Το Π.Δ. 85/2013 «Ίδρυση, μετονομασία, ανασυγκρό−
τηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο Εθνικό και Κα−
ποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΦΕΚ 124 Α΄).
6. Την υπ’ αριθμ. Β7/211/5−10−1999 (ΦΕΚ 1883 τ. Β΄) που
αφορά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη−
σης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών με τίτλο «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. 146829/Β7/06−05−
2004 (ΦΕΚ 753 τ. Β΄) και 76924/Β7/29−0902009 (ΦΕΚ 2201
τ. Β΄) υπουργικές αποφάσεις.
7. Το απόσπασμα των πρακτικών της Γενικής Συνέ−
λευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Πο−
λιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (συνεδρία
06/05/2014).
8. Το απόσπασμα Πρακτικών της Συγκλήτου Ειδικής
Σύνθεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών (συνεδρία 29/05/2014).
9. Το υπ’ αριθμ. 1142/26−03−2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ,
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω−
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης
και Δημόσιας Διοίκησης.
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Αντικαθιστούμε την υπ’ αριθμ. Β7/211/5−10−1999 (ΦΕΚ
1883 τ. Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε με νεότερες απο−
φάσεις ως ακολούθως:
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Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη−
σης της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη−
νών θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015
αναμορφωμένο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και
τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ.Α΄/16−8−2008)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 2
Αντικείμενο − Σκοπός
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει
διεπιστημονική εκπαίδευση στο πεδίο των κοινωνικών
επιστημών με εξειδίκευση στη γνώση της περιοχής της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Πρόγραμμα ιδρύθηκε
κατά τη διάρκεια μίας περιόδου βίαιων αναταραχών
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με στόχο να συμβάλει
στην προώθηση της ειρήνης, της δημοκρατίας και της
συμφιλίωσης στην περιοχή. Πέραν των πανεπιστημιακών
του στόχων, το πρόγραμμα αναμένεται να έχει μια ευρύ−
τερη επίδραση στις κοινωνίες των εν λόγω χωρών, μέσω
της ενθάρρυνσης της συζήτησης, της διευκόλυνσης της
διασυνοριακής ακαδημαϊκής και επιστημονικής συνερ−
γασίας, και της προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης
και των σχέσεων καλής γειτονίας.
Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στις «Σπουδές Νοτιοανατολικής Ευρώπης» («Master of
Arts in Southeast European Studies»).
Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Πανεπιστημίων
της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμά−
των της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων
των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συ−
ναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Το ΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διαρκείας ενός
έτους.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται
για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 75. Ο φοι−
τητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τρία μαθήματα
ανά εξάμηνο. Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν δέκα (10)
πιστωτικές μονάδες. Κάθε εξάμηνο αντιστοιχεί σε 30
πιστωτικές μονάδες (10x3=30) και τα δύο εξάμηνα σε
60 πιστωτικές μονάδες (30+30=60) για το σύνολο των
έξι μαθημάτων. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες. Ως
εκ τούτου το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης αντι−
στοιχεί σε 75 πιστωτικές μονάδες (60+15=75).
Ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει τρία
μαθήματα ανά εξάμηνο από τον πιο κάτω κατάλογο
μαθημάτων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ/
ECTS

Αλληλένδετες διαδρομές: τα Βαλκάνια
και η Μαύρη Θάλασσα από τον 18ο έως
τον 20ο αιώνα.

10

Επιχειρώντας τον Μετασχηματισμό: Η
Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μετά.

10

Πολιτική Αλλαγή, Διπλωματία και Κρίση
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη

10

Ελληνική Πολιτική: Κρίση και αλλαγή

10

Μέθοδοι Κοινωνικής έρευνας

10

Μετά τους γιουγκοσλαβικούς πολέμους:
ταυτότητες, μνήμη, πολιτικές

10

Οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώ−
πης: διαδρομές μετάβασης, προκλήσεις
και προοπτικές

10

Ο Εθνικισμός στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη

10

Σύγχρονη Τουρκία

10

Εξερευνώντας τον χώρο της πρώην
Γιουγκοσλαβίας

10

Mεταπτυχιακή διπλωματική εργασία (θερινή περίοδος)
Στο τέλος του Β΄ εξαμήνου προβλέπεται η έρευνα
και συγγραφή διπλωματικής εργασίας, η οποία είναι
προϋπόθεση για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. και στην
οποία αντιστοιχούν 15 πιστωτικές μονάδες. Η αποκλει−
στική γλώσσα της διδασκαλίας και της εξέτασης στο
Πρόγραμμα είναι η αγγλική. Όλες οι υποχρεώσεις των
φοιτητών στο πλαίσιο του Προγράμματος πραγματο−
ποιούνται στην αγγλική γλώσσα
Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται, κατ’
ανώτατο όριο, σε είκοσι πέντε (25) κατ’ έτος.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στο Π.Μ.Σ. θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης ή άλλων
Τμημάτων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστη−
μίου Αθηνών ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της
ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 3685/2008
(ΦΕΚ 148 Α΄).
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών θα διατεθεί η υποδομή του Τμήματος Πολιτι−
κής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης.
Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό
έτος 2020−2021, με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2001 (ΦΕΚ 195/τ. Α΄)
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 11
Κόστος Λειτουργίας
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 Α΄)
το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του
ΠΜΣ αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται
στο ποσό των € 26.000 και αναλύεται ως εξής:
ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβές − Αποζημιώσεις διοικητικού,
διδακτικού και τεχνικού προσωπικού
Δαπάνες για αναλώσιμα και άλλες
προμήθειες
Δαπάνες για υποτροφίες
Εξοπλισμός
Γενικές δαπάνες

ΠΟΣΟ
(Ευρώ)
€ 17.550
€ 1.300
€ 3.250
€ 650
€ 3.250

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από
δίδακτρα καθώς και άλλες πηγές όπως ερευνητικά προ−
γράμματα, χορηγίες, δωρεές κτλ.
Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Οι εισαχθέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές μέχρι και το
ακαδημαϊκό έτος 2013−14 θα ολοκληρώσουν τις σπου−
δές τους σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης
υπουργικής απόφασης.
Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση,
ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου−
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

€ 26.000
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02020662907140008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

