
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αποδοχή δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία.

2 Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνη-
σης εκτός έδρας, για τους αιρετούς του Δήμου 
Σκύρου Νομού Ευβοίας, για το έτος 2020.

3 Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσι-
ών του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας του Δήμου Επιδαύρου για το έτος 
2020.

4 Καθιέρωση εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων 
πέραν της υποχρεωτικής και νυχτερινή εργασί-
μων ημερών του προσωπικού του Τμήματος Ηλε-
κτρομηχανολογικών Έργων, της Τεχνικής Υπηρε-
σίας για το Α’ και Β’ εξάμηνο του έτους 2020.

5 Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κο-
σμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και 
Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επι-
στημών Υγείας και Πρόνοιας.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

(1)
Αποδοχή δωρεών προς την Πολεμική Αεροπορία.

     Με την υπ’ αρ. Φ.954.1/ΑΔ.5333/Σ.933/16-5-20 απόφα-
ση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, η οποία εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4182/2013 
(Α΄ 185), εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 638/22-1-20 απόφαση της 
Διοικητικής Επιτροπής του Ταμείου Αεροπορικής Άμυ-
νας αναφορικά με την αποδοχή των δωρεών προς την 
Πολεμική Αεροπορία, ως κατωτέρω:

α. Μίας (1) τηλεόρασης F&U 32 ιντσών, εκτιμώμενης 
αξίας 120,00 €, υπέρ της Ογκολογικής Κλινικής 6Β του 
251 ΓΝΑ από τον Ασμχό (Ι) ε.α. Νικόλαο Χαρμπή.

β. Ενός (1) σκύλου, βέλγικου ποιμενικού (Malinois), 
φύλου θηλυκού και ηλικίας ενός (1) έτους, εκτιμώμενης 

αξίας 2.500,00 €, υπέρ της ΠΑ από τον Ασμία (ΕΑΦΜΣ) 
Μαγκάτη Αναστάσιο.

  O Υφυπουργός

ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Ι

Αριθμ. 2731/56012 (2)
    Ανώτατο όριο επιτρεπομένων ημερών μετακίνη-

σης εκτός έδρας, για τους αιρετούς του Δήμου 

Σκύρου Νομού Ευβοίας, για το έτος 2020. 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 1, 6 και 280 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρ-

χιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87),

β) των άρθρων 1, 2 και 3 της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ
του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατά-
ξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενί-
σχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας 
και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρημα-
τοδότησης» (Α' 94),

γ) του άρθρου 36 παρ. 2 του ν. 4484/2017 «Προσαρμο-
γή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» (Α' 110), 

δ) του άρθρου 5 παρ. 2 περ. θ του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α' 131),

ε) του άρθρου 28 του ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός 
της Διοίκησης -Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλε-
κτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλ-
λες διατάξεις» (Α' 47),

στ) του άρθρου 24 του ν. 4368/2016 «Μέτρα για την 
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» (Α' 21),

ζ) της παρ. 4, περ. γγ του άρθρου 8 του π.δ. 138/2010 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλί-
ας - Στερεάς Ελλάδας» (Α' 231),

η) της 27524/18.10.2015 απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί επι-

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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λογής των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοική-
σεων (Β' 2364),

θ) της υπ’ αρ. 44466/17.12.2015 απόφασης - Προκή-
ρυξης υπ’ αρ. 1ΣΑΔ/2015 για την επιλογή των Συντο-
νιστών Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του Υπουργού 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 
6ΕΡΚ465ΦΘΕ-ΡΙΦ),

ι) της υπ’ αρ. 13917/15.05.2017 απόφασης του Υπουρ-
γού Εσωτερικών περί διορισμού Συντονιστή στην Απο-
κεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 250).

2. Το υπ’ αρ. 2322/04.05.2020 έγγραφο του Δήμου Σκύ-
ρου, σύμφωνα με το οποίο λόγω της γεωγραφικής θέσης 
του νησιωτικού Δήμου Σκύρου και τις παρουσιαζόμενες 
ανάγκες για συνεργασία του κ. Δημάρχου και των αι-
ρετών μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σε κεντρικές 
υπηρεσίες που εδρεύουν εκτός Σκύρου, προκύπτουν 
ανάγκες μετακίνησης για τους αιρετούς του Δήμου, για 
το έτος 2020.

3. Την από 30.04.2020 βεβαίωση του Δήμου Σκύρου, 
σύμφωνα με την οποία για την κάλυψη της δαπάνης με-
τακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμο Σκύρου, 
για το έτος 2020, έχει προβλεφθεί πίστωση στον εγκε-
κριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Σκύρου και συγκε-
κριμένα στους ΚΑ 00-6421.001 ποσό 1.000,00 € και ΚΑ 
00-6421.002 ποσό 300,00 €, αποφασίζουμε:

Ορίζουμε το ανώτατο όριο των επιτρεπομένων κατ' 
έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας για τους αιρετούς 
του Δήμου Σκύρου, για το έτος 2020, ως εξής:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΚΙΝΟΥ-

ΜΕΝΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΗΜΕΡΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ 

ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2020

1 Δήμαρχος 1 12 12

2 Μέλη Δημοτικού 
Συμβουλίου 1 5 5

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Λαμία, 20 Μαΐου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΙΤΟΡΑΣ 

Ι

Αριθμ. 69422 (3)
Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των υπηρε-

σιών του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος 

και Καθαριότητας του Δήμου Επιδαύρου για το 

έτος 2020.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (Α΄ 107) «Διοίκηση, 

Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχι-
τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρ-
θρου 280 παρ.Ι.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 139/2010 (Α΄ 232) 
«Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοπον-
νήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων».

5. Των άρθρων 28 και 28Α του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) 
«Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμησης 
Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Απο-
κατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ’ αρ. 15870/15-5-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 250) απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών αναφορικά με το διορισμό 
Συντονιστή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοπον-
νήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.

7. Την υπ’ αρ. 53/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Επιδαύρου σχετικά με την ανάγκη για την καθι-
έρωση 24ωρης λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, όλες τις ημέρες του 
μήνα καθώς και τα Σάββατα τις Κυριακές και τις ημέρες 
αργίας, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται 
στην απόφαση.

8. Το γεγονός ότι συντρέχουν ειδικές περιπτώσεις και 
επιβάλλεται τούτο από τη φύση του έργου το οποίο το 
ανωτέρω Τμήμα επιτελεί, αποφασίζουμε:

Α. Καθιερώνουμε την λειτουργία των υπηρεσιών του 
Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας 
του Δήμου Επιδαύρου για το έτος 2020, ως ακολούθως:

Να λειτουργεί το Αυτοτελές Τμήμα περιβάλλοντος και 
Καθαριότητας σε 24ωρη βάση με βάρδιες, όλες τις ημέ-
ρες του μήνα καθώς και τα Σάββατα τις Κυριακές και τις 
ημέρες αργίας, για όλο το προσωπικό.

Β. α) Στο προσωπικό που θα απασχολείται κατά το 
Σάββατο καθιερώνεται ως ημέρα ανάπαυσης η πρώτη 
εργάσιμη ημέρα της προσεχούς εβδομάδας.

β) Στο προσωπικό που θα απασχολείται τις Κυριακές ή 
εξαιρέσιμες ημέρες - αργίες, θα καταβάλλονται οι όποιες 
προσαυξήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Γ. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού έτους 2020 του 
Δήμου Επιδαύρου ύψους 6.000,00 € η οποία θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 20.6012 των εξόδων του.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 21 Μαΐου 2020

Ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
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Αριθμ. απόφ. 503 (4)
   Καθιέρωση εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων 

πέραν της υποχρεωτικής και νυχτερινή εργασί-

μων ημερών του προσωπικού του Τμήματος Ηλε-

κτρομηχανολογικών Έργων, της Τεχνικής Υπη-

ρεσίας για το Α' και Β' εξάμηνο του έτους 2020. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 58 του ν. 3852/2010 

περί συστάσεως Δήμων και καθορισμού αρμοδιοτήτων 
του Δημάρχου αντιστοίχως.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 περ. γ' του άρθρου 7 του 
ν. 4354/2015 (Α΄ 176), βάσει των οποίων στο πεδίο εφαρ-
μογής των άρθρων του Κεφαλαίου Β' του ανωτέρω νό-
μου εντάσσονται οι Ι.Δ.ΑΧ. και Ι.Δ.Ο.Χ. υπάλληλοι των 
ΟΤΑ α' βαθμού.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), 
με τις οποίες καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέ-
σεις έγκρισης της καθιέρωσης εργασίας καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου του προσωπικού των ΟΤΑ 
α' βαθμού καθώς και το ύψος αμοιβής αυτής κατά πε-
ρίπτωση.

4. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 31 του 
ν. 4258/2014 που ορίζουν το ανώτατο όριο υπερωρια-
κής εργασίας κατά τις νυχτερινές ώρες, τις Κυριακές και 
τις εξαιρέσιμες ημέρες για το προσωπικό που υπηρετεί 
στην Υπηρεσία Καθαριότητας των ΟΤΑ α' βαθμού.

5. Τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) Πρόγραμμα 
Καλλικράτης.

6. Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 12 του 
ν. 2503/1997 (Α΄ 107) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση 
της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτ/
ση και άλλες διατάξεις».

7. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι-
σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του 
Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. κ.λπ. και άλλες συναφείς δι-
ατάξεις» (Α΄ 297).

8. Τις όμοιες του άρθρου 48 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143).
9. Την υπ’ αρ. 84/14-04-2020 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Δυ-

τικής Λέσβου με την οποία εγκρίθηκε η εξαίρεση από 
την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και καθιέρωση 
24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας τις Κυριακές και αρ-
γίες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, της 
Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2020.

10. Τον εκτελούμενο Προϋπολογισμό του Δήμου Δυ-
τικής Λέσβου οικον. έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με 
την 15/2020 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Δυτικής Λέσβου 
και εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 4367/30-01-2020 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11. Το γεγονός ότι νευραλγικές υπηρεσίες του Δήμου 
έχουν αποδυναμωθεί λόγω των αθρόων συνταξιοδο-
τήσεων, των αυτοδίκαιων απολύσεων και της θέσης 
σε διαθεσιμότητα κατ' εφαρμογή των ν.  4024/2011, 
ν. 4093/2012 και ν. 4172/2013, ενώ μετά την εφαρμογή 
του ν. 3852/2010 όλες οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν 
επιφορτιστεί με πλήθος νέων αρμοδιοτήτων.

12. Το γεγονός ότι υπάρχουν ανάγκες για την απασχό-
ληση προσωπικού της ανωτέρω υπηρεσίας, πέραν του 
κανονικού ωραρίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η 
έγκαιρη αποκατάσταση των ηλεκτρολογικών βλαβών 
και η αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων.

13. Την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον κωδικό εξό-
δων Κ.Α.Ε. 30.6012, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
του Δήμου Δυτικής Λέσβου έτους 2020, για την κάλυψη 
της δαπάνης και την καταβολή της σχετικής αποζημίω-
σης, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την εργασία πέραν της υποχρεωτικής, 
με αμοιβή, κατά τις Κυριακές και λοιπές εξαιρέσιμες 
ημέρες, για έναν υπάλληλο ειδικότητας Ηλεκτρολόγου 
ΔΕ, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, της 
Τεχνικής Υπηρεσίας, για το Α΄ και Β΄ εξάμηνο του έτους 
2020, όπως φαίνεται παρακάτω ανά εξάμηνο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Εργασία Κυριακών και εξαιρέ-

σιμων πέραν της υποχρεωτικής 

(ώρες/ εξάμηνο)

Ηλεκτρολόγος ΔΕ 1 96

ΣΥΝΟΛΟ 1 96
Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη ανά εξάμηνο προϋ-

πολογίζεται στο ποσό των 750,00 €.
Οπότε η συνολική δαπάνη για το έτος 2020 εκτιμάται 

στα 1.500,00 €.
Η παρούσα αποτελεί πρόβλεψη των αναγκών για το 

έτος 2020. Οι ώρες που προβλέπονται είναι λιγότερες 
εντός των προβλεπομένων από τις σχετικές διατάξεις 
ορίων και ο αριθμός των δεδουλευμένων ωρών θα βε-
βαιώνεται με υπηρεσιακό σημείωμα του προϊσταμένου 
της υπηρεσίας.

Η κατανομή των ωρών απασχόλησης, θα γίνεται κάθε 
φορά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου 
οικονομικού έτους 2020.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Καλλονή, 27 Απριλίου 2020

Ο Δήμαρχος

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΒΕΡΡΟΣ

Ι

Αριθμ. 33685 (5)
    Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κο-

σμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και 

Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» του 

Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 

Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 2, της παρ. 2 
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του άρθρου 3, της παρ. 2 του άρθρου 4 και των παρ. 7 
και 8 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38): «Ίδρυση 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α΄ 195): «Δομή, Λει-
τουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και 
Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμά-
των», όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις 
συμπληρώσεις του.

3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114): «Οργάνωση 
και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για 
την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 30 
έως και 37, 43, 45 και 85.

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (Α΄ 189): «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτα-
τη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης 
Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α΄ 83): «Ρυθμίσεις για 
την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄ 70): «Συνέργειες 
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του 
Κράτους και λοιπές διατάξεις».

7. Τη υπ’ αρ. 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχε-
τικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπό-
νησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».

8. Την υπ’ αρ. 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική από-
φαση (Β΄ 4334): «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού 
Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».

10. Την σχετική «Μελέτη Σκοπιμότητας και Έκθεση 
Βιωσιμότητας» για την ίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένη Αισθητική και 
Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφά-
λεια νέων καλλυντικών προϊόντων».

11. Την σχετική «Έκθεση Υλικοτεχνικής Υποδομής» 
για την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: 
Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυ-
ντικών προϊόντων», του Τομέα Αισθητικής και Κοσμητο-
λογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής 
Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.

12. Την πράξη της Συνέλευσης υπ’ αρ. 19/28-11-2019 του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Σχολής Επιστημών 
Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
σχετικά με την πρόταση για την ίδρυση του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προχωρημένη Αισθητι-
κή και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη-Ποιοτικός έλεγχος και 
Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων».

13. Την απόφαση της υπ’ αρ. 6/13-12-2019 (θέμα 5ο) 
συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με θέμα: ίδρυση του 
ΠΜΣ με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητο-
λογία: Ανάπτυξη- Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων 
καλλυντικών προϊόντων».

14. Το υπ’ αρ. 20045/25-02-2020 έγγραφο του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Αττικής, με το οποίο διαβιβάστηκε 
στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων η έγκριση 
ίδρυσης του ΠΜΣ με τίτλο «Προχωρημένη Αισθητική 
και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και 
Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων».

15. Το γεγονός ότι παρήλθε η αποκλειστική προθεσμία 
των εξήντα (60) ημερών από την επομένη κοινοποίη-
σης στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων (αριθμ. 
20045/25-02-2020 στην Υπουργό Παιδείας) της πρότα-
σης ίδρυσης του ΠΜΣ.

16. Την υπ’ αρ. 125788/Ζ1/06-08-2019 (Υ.Ο.Δ.Δ. 564) 
απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτά-
νεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

17. Την υπ’ αρ. 43283/9-9-2019 απόφαση: «Σύσταση -
Συγκρότηση - Ορισμός Μελών Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής».

18. Την υπ’ αρ. πράξη 1/20-2-2020 (θέμα 43ο) του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, για την ίδρυση του ΠΜΣ 
με τίτλο Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: 
«Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλ-
λυντικών προϊόντων».

19. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζει:

την ίδρυση και λειτουργία του ΠΜΣ του Τομέα Αισθη-
τικής και Κοσμητολογίας με Κατεύθυνση Αισθητικής και 
Κοσμητολογίας του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών 
της Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας, του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής, με τίτλο «Προχωρημένη 
Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγ-
χος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών προϊόντων» από το 
ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών της Σχολής Επιστη-
μών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής οργανώνει και λειτουργεί από το χειμερινό εξά-
μηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020 - 2021 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελληνικό τίτλο:

«Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυ-
ξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών 
προϊόντων»

και αγγλικό τίτλο:
«Advanced Aesthetics and Cosmetic Science: 

Development -Quality Control and Safety of new 
cosmetic products»

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α' 114), 
όπως ισχύει. Η συντομογραφία (αρκτικόλεξο) του τίτλου 
είναι «ΑΙΣΘ-ΚΟΣΜ». Ο κύριος τόπος διεξαγωγής της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας είναι το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Αττικής και η διοικητική στήριξη του προγράμματος 
παρέχεται από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στο Αιγάλεω.

Το Π.Μ.Σ «Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολο-
γία: Ανάπτυξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων 
καλλυντικών προϊόντων», λειτουργεί για πρώτη φορά 
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στην Κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας και 
στον Τομέα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, στο Τμήμα 
Βιοϊατρικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 5 παρ. 5 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός - Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενο του μεταπτυχιακού είναι:
Η μεταπτυχιακή διδασκαλία και έρευνα για: α) την αντι-

μετώπιση των αισθητικών προβλημάτων με καινοτόμα 
καλλυντικά προϊόντα και τη χρήση σύγχρονων συσκευ-
ών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, β) τη διαχείριση αισθητικών 
προβλημάτων από τον Αισθητικό επί εδάφους δερμα-
τοπαθειών στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη 
νομοθεσία και στην ανάπτυξη από τον Κοσμητολόγο 
καλλυντικών προϊόντων που συστήνονται επικουρικά 
στις δεματοπάθειες, γ) την εμπεριστατωμένη κατανόηση 
των μηχανισμών δράσης των βιοδραστικών συστατικών 
που ενσωματώνονται σε καλλυντικά προϊόντα, δ) την 
εφαρμογή της Βιοτεχνολογίας στην Κοσμητολογία, ε) την 
ανάπτυξη (formulation) διαφόρων καλλυντικοτεχνικών 
μορφών και την επίλυση των προβλημάτων που προ-
κύπτουν κατά την ανάπτυξη και την παραγωγή, ε) τον 
ποιοτικό έλεγχο, τη διασφάλιση ποιότητας και στ) τις 
μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας καλλυντι-
κών προϊόντων που υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή 
νομοθεσία (EC regulation 1223/2009) και από τις ευρω-
παϊκές επιτροπές (Scientific Society for Consumer Safety, 
SCCS και Cosmetics Europe: Οδηγίες για την αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας καλλυντικών προϊόντων). Σκο-
πός του μεταπτυχιακού είναι:

Η εκπαίδευση εξειδικευμένων και ικανών μεταπτυχι-
ακού επιπέδου επιστημόνων, ερευνητών και στελεχών 
που θα προάγουν τον τομέα της Αισθητικής και της Κο-
σμητολογίας. Η ενδυνάμωση αναλυτικής, στρατηγικής 
και δημιουργικής σκέψης και δεξιοτήτων σχεδιασμού, 
οργάνωσης και διαχείρισης μελλοντικών εξελίξεων στις 
μεθόδους: α) Βιοϊατρικής τεχνολογίας που εφαρμόζονται 
στην Αισθητική Επιστήμη και β) Ανάπτυξης καινοτόμων, 
εξειδικευμένων καλλυντικών προϊόντων στο διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον της Επιστήμης της Κοσμη-
τολογίας.

Η προώθηση συνεργασίας μεταξύ της Ακαδημαϊκής 
Κοινότητας και Δημοσίων/Ιδιωτικών ή Επιχειρήσεων στο 
γνωστικό αντικείμενο της Αισθητικής και Κοσμητολογίας 
για τη χρήση και ανάπτυξη των προηγμένων συστημά-
των και ιδεών οργάνωσης των χώρων παροχής αισθη-
τικών υπηρεσιών υγείας και ανάπτυξης, παραγωγής και 
ελέγχου καλλυντικών προϊόντων.

Η διεξαγωγή της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα 
του Π.Μ.Σ. ΑΙΣΘ - ΚΟΣΜ. και η υποστήριξη της, μέσω 
της απόκτησης γνώσεων και ερευνητικών δεξιοτήτων 
για μελλοντική ακαδημαϊκή εξέλιξη και εκπόνηση Δι-
δακτορικών Διατριβών και ερευνητικών προγραμμάτων 
στα ανωτέρω επιστημονικά πεδία και τις αντίστοιχες τε-
χνολογίες.

Η προώθηση αποτελεσματικής συνεργασίας με διεπι-
στημονικές και δι-επαγγελματικές ομάδες.

Η Αισθητική και η Κοσμητολογία αποτελούν σημα-
ντικά γνωστικά πεδία, τα οποία επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τον οικονομικό, αναπτυξιακό και παραγωγικό 
προσανατολισμό της χώρας.

Το Π.Μ.Σ. ΑΙΣΘ - ΚΟΣΜ. ιδρύθηκε για να συνδέσει τα 
γνωστικό αντικείμενα: α) Αισθητικής που επικεντρώνεται 
στην άμεση προσφορά υπηρεσιών αισθητικής υγείας 
στον άνθρωπο και β) Κοσμητολογίας που έχει ως στόχο, 
την ασφαλή, αποτελεσματική ανάπτυξη και παραγωγή 
καινοτόμων καλλυντικών προϊόντων για τη χρήση άμεσα 
από καταναλωτές αλλά και από επιστήμονες Υγείας - Αι-
σθητικούς στα εργαστήρια Αισθητικής.

Το Π.Μ.Σ. ΑΙΣΘ - ΚΟΣΜ. καλύπτει την ανάγκη παροχής 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών Αισθητικής σε όλους τους 
τομείς που άπτονται του ενδιαφέροντος της Αισθητικής 
καθώς και την προσφορά επαρκούς γνωσιακής υποδο-
μής στα στελέχη που δραστηριοποιούνται στα γνωστικά 
αντικείμενα της Κοσμητολογίας στην έρευνα, ανάπτυξη 
και παραγωγή και μελέτη ασφάλειας και αποτελεσματι-
κότητας καλλυντικών προϊόντων.

Το Π.Μ.Σ. ΑΙΣΘ - ΚΟΣΜ. εμβαθύνει στους βιοχημικούς 
μηχανισμούς εμφάνισης αισθητικών προβλημάτων συν-
δεδεμένων με νοσήματα και προσδίδει γνώσεις που 
αποτελούν σημαντικό «εργαλείο» για την οριοθετημένη 
αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών από τον Αισθη-
τικό και Κοσμητολόγο σε συνεργασία με την κατάλληλη 
Ιατρική ειδικότητα.

Η Αισθητική την τελευταία δεκαετία ασκείται και σε 
χώρους θερμαλισμού και θαλασσοθεραπείας που απο-
τελούν σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας μέσω της ανάπτυξης των ξενοδοχειακών 
μονάδων που προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες, 
αλλά και των εξειδικευμένων κέντρων θερμαλισμού και 
θαλασσοθεραπείας.

Η ραγδαία εξέλιξη τόσο στο διεθνή όσο και στον 
εθνικό χώρο της Κοσμητολογίας στην ανάπτυξη νέων 
βιοδραστικών συστατικών λαμβανομένων από τη φύση - 
Φυτοκοσμητολογία - ανανεώσιμες πηγές ή συνθετικά πα-
ραχθέντων, και η ενσωμάτωση τους σε καινοτόμες φόρ-
μουλες καθιστά αναγκαία την εκπαίδευση του έμψυχου 
δυναμικού της Ελληνικής Βιομηχανίας στα πεδία αυτά.

Η ταχύτατη πρόοδος στην Κοσμητολογία και στον Το-
μέα της Ενόργανης Ανάλυσης με συνεπακόλουθο την συ-
νεχή ανάπτυξη καινούργιων μεθόδων για την ανάλυση 
και τη διασφάλιση ποιότητας ανάπτυξης και παραγωγής 
ασφαλών καλλυντικών προϊόντων - ανίχνευση τοξικών 
προσμίξεων - μελέτες σταθερότητας συστατικών και η 
θέσπιση ακόμη πιο αυστηρών κανόνων για τις μελέτες 
αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των καλλυντικών 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ασφάλεια του καταναλωτή, 
Scientific Committee for Comsumer Safety, SCCS) απαι-
τούν εντατικοποίηση της αντίστοιχης επιστημονικής και 
επαγγελματικής δραστηριότητας των επιστημόνων της 
Βιομηχανίας Καλλυντικών που δραστηριοποιούνται στα 
πεδία αυτά.
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Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. - ΑΙΣΘ. ΚΟΣΜ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ελληνικό τίτλο:

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών
Τομέας Αισθητικής και Κοσμητολογίας
Κατεύθυνση Αισθητικής και Κοσμητολογίας
«Προχωρημένη Αισθητική και Κοσμητολογία: Ανάπτυ-

ξη - Ποιοτικός έλεγχος και Ασφάλεια νέων καλλυντικών 
προϊόντων»

και αγγλικό τίτλο:
Department of Biomedical Sciences
Division of Aesthetics and Cosmetic Science
Direction of Aesthetics and Cosmetic Science
«Advanced Aesthetics and Cosmetic Science: 

Development - Quality Control and Safety of new 
cosmetic products»

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. - ΑΙΣΘ. ΚΟΣΜ., γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι 
Σχολών Επιστημών Υγείας, Σχολών Θετικών Επιστημών 
και συναφών τμημάτων άλλων Σχολών της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, 
καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι συναφούς γνωστι-
κού αντικειμένου, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν 
επιστημονική εξειδίκευση στην ευρύτερη γνωστική 
περιοχή του Π.Μ.Σ. ή άλλων επιστημονικών πεδίων και 
ειδικοτήτων που, κατά περίπτωση, δύνανται να κριθούν 
ως συναφείς από τη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. κατά την αξιολόγηση 
των υποψηφιοτήτων.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια Σπουδών - 
Γλώσσα Διδασκαλίας - Πιστωτικές Μονάδες

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί 
στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
ορίζεται σε 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία 
περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής 
εργασίας.

Σε ειδικές περιπτώσεις η Συνέλευση του Τμήματος 
Βιοϊατρικών Επιστημών μπορεί να εγκρίνει παράταση 
διάρκειας φοίτησης στο Π.Μ.Σ. μέχρι δυο (2) επιπλέον 
ακαδημαϊκά εξάμηνα, για την υποστήριξη της διπλωματι-
κής εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής έχει κάνει έγγραφη αίτηση στη Συνέλευση του 
Τμήματος (το λιγότερο δύο μήνες πριν το πέρας του 3ου 
εξαμήνου), στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι αίτησης 
της παράτασης. Κατά συνέπεια, ο ανώτατος επιτρεπόμε-
νος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών, ορίζεται στα 5 
(πέντε) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η Συνέλευση δύναται να εγκρίνει την αιτιολογημένη 
αναστολή των σπουδών ενός μεταπτυχιακού φοιτητή 
μετά από αίτηση του και εισήγηση της Συντονιστικής 
Επιτροπής.

Τα εξάμηνα αναστολής της φοιτητικής ιδιότητας δεν 
προσμετρούνται στην προβλεπόμενη ανώτατη διάρ-
κεια κανονικής φοίτησης και η προσωρινή αναστολή 
φοίτησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα δύο συνεχόμενα 

εξάμηνα. Μετά την άρση της αναστολής ο μεταπτυχιακός 
φοιτητής θα συνεχίζει από το σημείο των σπουδών όπου 
ξεκίνησε η αναστολή.

Δεν υπάρχει δυνατότητα μερικής ή εξ αποστάσεως 
φοίτησης καθ' όλη την περίοδο της φοιτήσεως, εκτός 
αν επιβληθεί η εξ' αποστάσεως φοίτηση από εξωτερι-
κές συνθήκες ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι που θα απο-
φασιστούν από τα αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση που 
δεν συντρέχουν οι παραπάνω ειδικές συνθήκες, για την 
επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η συμ-
μετοχή με φυσική παρουσία σε όλες τις υποχρεώσεις που 
συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. απαιτούνται συνολικά ενενή-
ντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τροποποίηση του 
προγράμματος σπουδών και ανακατανομή μεταξύ των 
εξαμήνων μπορεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων 
οργάνων και θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μετα-
πτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το ενδεικτικό πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται 
ως εξής:

Α ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

ΦΕ

1. Ειδικά μαθήματα Αισθητικής Ι 8 240
2. Νεότερα δραστικά συστατικά 

δερμοκαλλυντικών 7 210

3. Δερματοπάθειες - Ο ρόλος του 
Αισθητικού και Κοσμητολόγου 7 210

4. Έρευνα και ανάπτυξη καλλυντι-
κών προϊόντων Ι 8 240

ΣΥΝΟΛΟ 30 900

Β ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

ΦΕ

1. Ειδικά μαθήματα Αισθητικής II 6 180
2. Βιοϊατρική Τεχνολογία στην 

Αισθητική 7 210

3. Ποιοτικός έλεγχος καλλυντικών 
προϊόντων 8 240

4. Έρευνα και ανάπτυξη καλλυντι-
κών προϊόντων II 9 270

ΣΥΝΟΛΟ 30 900

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ
Πιστωτικές 

μονάδες 
(ECTS)

ΦΕ

1. Κλινικές μελέτες - Ασφάλεια και 
Αποτελεσματικότητα καλλυντι-
κών προϊόντων

10 300

2. Διπλωματική εργασία 20 600
ΣΥΝΟΛΟ 30 900
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Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ' έτος ορί-
ζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20). Σε περίπτωση 
που ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών ξεπερνά των 
αριθμό των προς πλήρωση θέσεων ή οι υποψήφιοι 
φοιτητές έχουν διαπιστωμένα σημαντικό ερευνητικό 
ενδιαφέρον για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ., τότε 
με απόφαση της Σ.Ε. μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός των 
εισακτέων. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων 
είναι μικρότερος του 50 % δηλαδή μικρότερος του (10) 
αποφασίζει η Σ. Ε. για τη λειτουργία του μεταπτυχιακού. 
Τα μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών που πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 
του άρθρου 34 καθώς και της παρ. 8 του άρθρου 34 του 
ν. 4485/2017, μπορούν μετά από αίτηση τους να εγγρα-
φούν ως υπεράριθμοι, και μόνο ένας κατ' έτος στο Π.Μ.Σ., 
σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπο-
νται στο άρθρο 45 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 8 
Υλικοτεχνική υποδομή

1. Για την εύρυθμη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα διατεθούν 
αίθουσες διδασκαλίας και σεμιναρίων, αμφιθέατρα εξο-
πλισμένα με οπτικοακουστικά μέσα και εργαστήρια του 
Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Αττικής. Ανάγκες σε πρόσθετο εξοπλισμό και 
αναλώσιμα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του 
Π Μ Σ ή δωρεές ή κάθε άλλη νόμιμη πηγή, όπως ερευ-
νητικά προγράμματα.

2. Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του 
Π.Μ.Σ. γίνεται από Γραμματεία του Προγράμματος που 
είναι εγκατεστημένη στο Τμήμα των Βιοϊατρικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και στε-
λεχώνεται από μέλη του Διοικητικού Προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλη Διοικητικού - Οι-
κονομικού του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττι-
κής, μέλη ΕΔΙΠ και μέλη ΕΤΕΠ του Τμήματος ή κατόπιν 
ανοικτής προκήρυξης.

3. Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται 
από τα τέλη φοίτησης των μεταπτυχιακών φοιτητών, 
πιθανές δωρεές-χορηγίες και κάθε άλλη νόμιμη πηγή.

Άρθρο 9 
Διάρκεια Λειτουργίας

Η διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ορίζεται σε πέ-
ντε (5) ακαδημαϊκά έτη, δηλαδή μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025, εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσω-
τερικής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την 
παρ. 8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017 (με δυνατότητα ανανέωσης της λειτουργίας 
του κατά τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας).

Άρθρο 10 
Τέλη Φοίτησης

Για τη συμμετοχή τους στο Π.Μ.Σ. οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται 
στο ποσό των οκτακοσίων (800) ευρώ ανά εξάμηνο.

Άρθρο 11 
Μεταβατικές Διατάξεις

Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα 
απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αιγάλεω, 20 Μαΐου 2020

Ο Πρύτανης

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ   
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*02022050606200008*

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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