
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Γερμανόφωνου Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: « Γλώσσα και 
Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο/Language 
and Culture in the german-speaking area/
Sprache und Kultur im deutschsprachigen Raum» 
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

2 Επανίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφοδιαστική 
και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & 
Supply Chain Management)» του Τμήματος Οικο-
νομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 29541 (1)
  Επανίδρυση του Γερμανόφωνου Προγράμμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γλώσ-

σα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο/

Language and Culture in the german-speaking 

area/Sprache und Kultur im deutschsprachigen 

Raum» του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φι-

λολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αρ. Συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 
άρθρων 32 και 85 παρ. 2α. 

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 

της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοι-
πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11 -2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-
2-2018 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 
114), ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ 
σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
και στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων 
του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 206481/Ζ1/
18-12-2014 (ΦΕΚ 3523/29-12-2014/τ.Β΄) η οποία αντι-
κατέστησε την υπουργική απόφαση με αριθμό 29101 
/Β7/13-6-06 (ΦΕΚ 808/4-7-06/τ.Β΄) σχετικά με το ΠΜΣ 
«Γλώσσα και Πολιτισμός στο Γερμανόφωνο Χώρο».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Γερ-
μανικής Γλώσσας και φιλολογίας της φιλοσοφικής Σχο-
λής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(συνεδρίαση με αριθμό 407/1-3-2018)

7. Την θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 
της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

8. Ότι από την απόφαση αυτή θα προκληθεί δαπάνη 
ποσού 12.500,00 € ανά έτος [για τα έτη 2018,2019 και 
2020], 22.000,00€ για το έτος 2021 και 13.000,00€ για 
το έτος 2022 στον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΕ.Θ. (ΚΑΕ 
2421 του ειδικού φορέα 19-250 του προϋπολογισμού 
του ΥΠ.ΠΕ.Θ.), αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και φι-
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λολογίας της φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Γλώσσα και 
Πολιτισμός στον Γερμανόφωνο χώρο -Language and 
Culture in the german-speaking area/Sprache und Kultur 
im deutschsprachigen Raum» ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και φιλολογίας της φι-
λοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το επανιδρυμένο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Γλώσ-
σα και Πολιτισμός στον Γερμανόφωνο χώρο/Language 
and Culture in the german-speaking area/Sprache und 
Kultur im deutschsprachigen Raum», σύμφωνα με τις 
διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η ανάπτυξη της γνώσης και της 
έρευνας στο πεδίο των επιστημών της γλώσσας, καθώς 
και στο πεδίο του πολιτισμού στον γερμανόφωνο χώρο.

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Π.Μ.Σ.) είναι: 

α) Η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και 
ερευνητικού δυναμικού με ειδίκευση στις ανωτέρω 
γνωστικές περιοχές,

β) Η εκπαίδευση πτυχιούχων ΑΕΙ στις σύγχρονες θεω-
ρίες και πρακτικές της γερμανικής γλώσσας, της λογοτε-
χνίας και του γερμανικού πολιτισμού,

γ) Η εξοικείωση επιστημόνων με τη θεωρία και πρα-
κτική της μετάφρασης.

δ) Η διερεύνηση και διαχείριση πολιτισμικών σχέσε-
ων των γερμανόφωνων χωρών με τον ελληνικό και τον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Οι απόφοιτοι του Προγράμ-
ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχουν τη δυνα-
τότητα να αξιοποιηθούν στον ακαδημαϊκό χώρο, στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στην 

ανάπτυξη νέων μαθημάτων που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της σύγχρονης εποχής, στην διερεύνηση νέων 
μεθόδων διδασκαλίας, στη στελέχωση διαφόρων επι-
χειρήσεων, στη διεύρυνση και διαχείριση πολιτιστικών 
σχέσεων μεταξύ των γερμανόφωνων χωρών.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) 
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
με τίτλο «Γλώσσα και Πολιτισμός στον Γερμανόφωνο 
χώρο/Language and Culture in the german-speaking 
area/Sprache und Kultur im deutschsprachigen Raum», 
στις εξής ειδικεύσεις:

1. Γλωσσολογία-Διδακτική και
2. Λογοτεχνία-Πολιτισμός.

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γί-
νονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γερμανικής Γλώσσας 
και φιλολογίας και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων Πανεπι-
στημίων, συναφών επιστημονικών χώρων, της ημεδαπής 
και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδα-
πής, καθώς και πτυχιούχοι των ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα 
(4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120 ECTS. To αναλυτικό 
πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται 
ως εξής:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ 
FACHRICHTUNG LINGUISTIK - DIDAKTIK

Α' εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS

Themen der theoretischen Linguistik Ι 
Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας Ι 9

Themen der angewandten Linguistik Ι
Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας Ι 9

Themen der DaF-Didaktik 1
Θέματα διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας Ι 9

Forschungskolloquium
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης 3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
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Β' εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Ausgewählte Themen der interkulturellen Didaktik 

Ειδικά θέματα διαπολιτισμικής διδακτικής 9

Ausgewählte Themen der DaF-Didaktik 
Ειδικά θέματα διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας 9

Ausgewählte Themen der Sprachanalyse und Anwendungen 
Ειδικά θέματα ανάλυσης γλώσσας και εφαρμογές 9

Forschungskolloquium Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης 3
ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Γ' εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Themen der theoretischen Linguistik II
Θέματα θεωρητικής γλωσσολογίας II 9

Themen der angewandten Linguistik II 
Θέματα εφαρμοσμένης γλωσσολογίας II 9

Themen der DaF-Didaktik II 
Θέματα διδακτικής της Γερμανικής ως ξένης γλώσσας II 9

Forschungskolloquium 
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης 3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Δ' εξάμηνο

Verfassen der Masterarbeit 
Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120 ECTS

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
FACHRICHTUNG LITERATUR-KULTURWISSENSCHAFΤ

Α΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Deutschgriechische Beziehungen Ι 

Ελληνογερμανικές σχέσεις Ι 9

Spezifische Themen der Kulturwissenschaften Ι 
Ειδικά θέματα πολιτισμού Ι 9

Theorie und Praxis der Übersetzung Ι 
Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης Ι 9

Forschungskolloquium
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης 3

 ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

Β΄ εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Autoren 

Συγγραφείς 9

Aspekte literarischer Rezeption 
Ζητήματα λογοτεχνικής πρόσληψης 9

Spezifische Themen vergleichender Literaturwissenschaft 
Ειδικά θέματα συγκριτικής γραμματολογίας 9

Forschungskolloquium 
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης 3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30
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Γ' εξάμηνο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ECTS
Deutschgriechische Beziehungen II 

Ελληνογερμανικές σχέσεις II 9

Spezifische Themen der Kulturwissenschaften II 
Ειδικά θέματα πολιτισμού II 9

Theorie und Praxis der Übersetzung II 
Θεωρία και πρακτική της μετάφρασης II 9

Forschungskolloquium 
Ερευνητικό σεμινάριο ειδίκευσης 3

ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

 Δ' εξάμηνο
Verfassen der Masterarbeit 

Εκπόνηση μεταπτυχιακής εργασίας 30 ECTS

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 120 ECTS

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι κατά κύριο λόγο η γερμανική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο ετήσιος αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ' ανώτατο όριο στους 14 (7 στην ειδίκευση Γλωσσολο-
γίας-Διδακτικής και 7 στην ειδίκευση Λογοτεχνίας-Πολιτισμού) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/ήτριες.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα απασχοληθούν τα 20 μέλη ΔΕΠ του 
Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ 
άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και 
άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικο-
τεχνική υποδομή.

Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν: α) Το «Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Έρευνας και γλωσσικών εφαρμογών» 
του Τμήματος, το οποίο διαθέτει τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Το 
εργαστήριο διαθέτει 24 θέσεις εργασίας, β) Η Νησίδα Η/Υ του Τμήματος, η οποία διαθέτει 23 θέσεις εργασίας και 
είναι εξοπλισμένη με 23 Η/Υ, φωτοαντιγραφικό μηχάνημα-εκτυπωτή-σαρωτή. γ) Οι αίθουσες του νέου κτηρίου 
της ΦΛΣ 102Α (αριθμός θέσεων 40), 105 (αριθμός θέσεων 48), 109 (αριθμός θέσεων 100), οι οποίες διαθέτουν Η/Υ, 
διαδραστικό πίνακα, βιντεοπροτζέκτορα και προτζέκτορα διαφανειών.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και 
το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Ο αναλυτικός προϋπολογισμός λειτουργίας κατ' έτος και για πέντε (5) συνεχή έτη, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλυτικού λειτουργικού κόστους του ΠΜΣ, τις πηγές χρηματοδότησης του και τους εν γένει πόρους της λειτουργίας 
του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 φαίνεται στους παρακάτω πίνακες.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε 12.500,00€, συνολικά 72.500,00 € για την πενταετία, και 
αναλύεται ως εξής:
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2018

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 12.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 12.500,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.200,00 €
2. Δαπάνες αναλωσίμων 1.500,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.000,00 €
4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.000,00 €
5. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 7.800,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 12.500,00 €

2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 12.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 12.500,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 1.500,00 €
2. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.000,00 €
4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.000,00 €
5. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 8.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 12.500,00 €

2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 12.500,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 12.500,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 0
2. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 800,00 €
4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.000,00 €
5. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 8.700,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 12.500,00 €

2021

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ
1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 22.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 22.000,00 €
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ

1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 12.000,00 €
2. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.000,00 €
4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.000,00 €
5. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 7.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 22.000,00 €

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41886 Τεύχος Β’ 3332/10.08.2018

2022
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΣΟ

1. Προϋπολογισμός ΥΠΠΕΘ 13.000,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 13.000,00 €

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 0
2. Δαπάνες αναλωσίμων 2.000,00 €
3. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 1.000,00 €
4. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 1.000,00 €
5. Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 9.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 13.000,00 €

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης για τους φοιτητές του ΠΜΣ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ' εξαίρεση φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 καθώς και 
φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [υπουργική απόφαση με αριθμό 206481/Ζ1/18-12-14 (ΦΕΚ 
3523/29-12-2014 τ.Β΄)] καθώς και τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ

Ι

    Αριθμ.: 29538 (2)
Επανίδρυση του αγγλόφωνου Προγράμματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφοδιαστι-

κή και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics 

& Supply Chain Management)» του Τμήματος Οι-

κονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών 

και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

   Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
(Αριθμ. Συνεδρίασης 2958/12 και 13-4-2018)

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως αυτός 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ιδίως των άρθρων 32 
και 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών 
σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοι-

πά θέματα», β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις 
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114), και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για 
θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/9-2-2018 
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), 
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του 
ν. 4521/2018 (Α’  38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπουργική απόφαση με αριθμ. 206482/Ζ1/
18-12-2014 (ΦΕΚ 3492/τ.Β’/29-12-2014) ίδρυσης και 
λειτουργίας του ΠΜΣ με τίτλο «Εφοδιαστική και Διοί-
κηση Αλυσίδας Εφοδιασμού - Logistics & Supply Chain 
Management».

6. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολο-
γίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση με αριθμό 
514/28-2-2018).

7. Τη θετική εισήγηση με αριθμό 20160/12-4-2018 της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΘ.

8. Τη με αριθμό 102611/Ζ1/21-6-2018 απόφαση του 
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Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σχε-
τικά με την: «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 
του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της 
Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αρι-
στοτε-λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη με τίτλο: «Εφο-
διαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics 
& Supply Chain Management)» ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικο-
νομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θα λειτουργήσει από το 
ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 επανιδρυμένο το Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφοδιαστική 
και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply 
Chain Management)», σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του προγράμματος «Εφοδιαστική και 
Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply 
Chain Management)» είναι η παροχή εκπαίδευσης και 
εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απο-
φοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο αντικείμενο της 
Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Π.Μ.Σ. 
στην «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού 
(Logistics and Supply Chain Management)» είναι:

• Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή 
της Επιστήμης της Διοίκησης, των Επιχειρησιακών Λει-
τουργιών, των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
και των Παγκοσμιοποιημένων Δικτύων Προμηθειών και 
Παραγωγής με την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών και 
διδακτορικών διατριβών καθώς και εθνικών, ευρωπαϊκών 
και διεθνών projects με αναζήτηση χρηματοδότησης από 
εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς φορείς.

• Η καταξίωση του ΠΜΣ μεταξύ των καλύτερων μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων της ευρώπης στο αντικείμενο 
των Logistics και της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυ-
σίδας και η σύνδεση του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
δίκτυο των αντίστοιχων προγραμμάτων.

• Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, και
• Η προετοιμασία στελεχών για σταδιοδρομία ως Διευ-

θυντές Logistics, Προγραμματιστές Υλικών/Διευθυντές 
Αποθεμάτων, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Μεταφο-
ρών και Διανομής, Διευθυντές και στελέχη Διαχείρισης 
Αποθηκών, Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλες 
τις βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες 
της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δί-
πλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τίτλο: «Εφο-
διαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Master in 
Logistics & Supply Chain Management) ».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες πτυχιούχων

To Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε πτυχιούχους Τμημάτων Δι-
οίκησης, Οικονομικών, Θετικών Επιστημών, Πληροφο-
ρικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχα-
νικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, καθώς 
και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και 
ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συ-
ναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) ακα-
δημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές 
υποχρεούνται σε παρακολούθηση 10 μαθημάτων τα οποία 
αποδίδουν 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS), και εκπόνηση δι-
πλωματικής εργασίας (30 πιστωτικές μονάδες (ECTS)). Συνο-
λικά το πρόγραμμα αποδίδει 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). 
H παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Τα 
μαθήματα του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:

ΕΞΑΜΗΝΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α/α Μάθημα
Πιστωτικές 
Μονάδες

(ΕCTS)
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Inventory Management (Διαχείριση Αποθεμάτων) 6
2 Logistics and Supply Chain Management (Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού) 6
3 Services Marketing Management (Διοίκηση Μάρκετινγκ στον Τομέα των Υπηρεσιών) 6
4 Operations Research (Επιχειρησιακή Έρευνα) 6

5 Service Operations Management (Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών στον Τομέα των Υπη-
ρεσιών) 6

Σύνολο ECTS 30
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

6 Logistics Information Systems and new paradigms in digital enterprises (Πληροφοριακά Συ-
στήματα για την Εφοδιαστική και Νέα Υποδείγματα στις Ψηφιακές Επιχειρήσεις) 6

7 Quantitative methods in logistics and supply management (Ποσοτικές Μέθοδοι στην Εφοδια-
στική και τη Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού) 6

8 Value chain management (Διοίκηση Αλυσίδας Αξίας) 6

9 Case studies in logistics and supply chain management (Μελέτες Περιπτώσεων στην Εφοδια-
στική και τη Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού) 6

10
Special topics on logistics and operations management- Simulation of supply and production 
systems (Ειδικά Θέματα Εφοδιαστικής και Διοίκησης Λειτουργιών- Προσομοίωση Συστημάτων 
Εφοδιασμού και Παραγωγής)

6

Σύνολο ECTS 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Master's Dissertation (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία) 30
Σύνολο ECTS ΠΜΣ 90

Τα μαθήματα θα διδάσκονται στην Αγγλική.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος στο ΠΜΣ ορίζεται κατ' ανώτατο όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/κές φοι-
τητές/ήτριες.

Ο τρόπος επιλογής των εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον οικείο Κανονισμό 
Μεταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και 
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και άλλων τμη-
μάτων του ΑΠΘ ή άλλων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων, και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου 
κύρους) από την ημεδαπή και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή στο Τμήμα Οικονο-
μικών Επιστημών του ΑΠΘ, η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρονα μέσα 
διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκες, 3 εργαστήρια άρτια εξοπλισμένα με ειδικό εξοπλισμό 
υψηλής τεχνολογίας.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 ανέρχεται 
συνολικά σε 94.500,00€ και αναλύεται ως ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ
1. Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού 5.000,00 €
2. Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 6.000,00 €
3. Δαπάνες αναλωσίμων 1.000,00 €
4. Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 7.000,00 €
5. Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 2.000,00 €
6. Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων 
που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 18.000,00 €

7. Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση του ΠΜΣ 9.500,00 €
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8. Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 700,00 €
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης 14.000,00 €
10. Λοιπές δαπάνες, (έξοδα δημοσιότητας - προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου, κλπ). 2.950,00 €

11. Λειτουργικά Έξοδα Ιδρύματος (30%) 28.350,00 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 94.500,00 €

Το παραπάνω ετήσιο κόστος λειτουργίας καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης ύψους 4.500,00€ που καταβάλουν 
οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τρις για ένα κύκλο σπουδών [τρία (3) εξάμηνα φοίτησης], σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

Κατ' εξαίρεση φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο ΠΜΣ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 καθώς και 
φοιτητές που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα περατώσουν και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης [υπουργική απόφαση με αριθμό 206482/Ζ1/18-12-2014 
(ΦΕΚ 3492/τ.Β΄/29-12-2014)] καθώς και τις ισχύουσες έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017 διατάξεις.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον οικείο Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

  Θεσσαλονίκη, 11 Ιουλίου 2018 

Ο Πρύτανης

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΜΗΤΚΑΣ  

Downloaded from eduguide.gr



Downloaded from eduguide.gr



Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41892 Τεύχος Β’ 3332/10.08.2018

*02033321008180012*

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 στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 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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