
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Αντικατάσταση της αριθμ. 1056/18.05.2018 (ΦΕΚ 
2184/τ.Β΄/12.06.2018) πράξης επανίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελλη-
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

2 Ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού» της Σχολής 
Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου και έγκριση της οργάνωσης και 
της λειτουργίας του.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΤΕΚ: 976 (1)
   Αντικατάσταση της ΤΕΚ 1056/18.05.2018 (ΦΕΚ 

2184/τ.Β΄/12.06.2018) πράξης επανίδρυσης του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-

λο: «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» 

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελ-

ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση: 468/3.14.ακ./24.03.2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν.  2552/1997 (266/Α΄/24.12.1997) «Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/ 
2016 (83/Α΄/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευνα και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

4. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 85 του 
άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 (114/Α΄/04.08.2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύουν.

5. Την εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 - Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (189/Α΄/02.08.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

7. Την 140286/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου-ορι-
σμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ 
721/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11.09.2019).

8. Το 166/25.02.2020 πρακτικό της Κοσμητείας της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοι-
κτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της 468ης/24.03.2020 Συνεδρίασης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπι-
στημίου.

10. Το 48798/Ζ1/27.04.2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

11. Την 800η/25.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξιολόγη-
σης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

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

Την αντικατάσταση της αριθμ. ΤΕΚ 1056/18.05.2018 
(ΦΕΚ 2184/τ.Β΄/12.06.2018) πράξης επανίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δι-
δακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» στη Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου θα λειτουργήσει από το ακα-
δημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης 
Γλώσσας» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυ-
τής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄) και τις 
διατάξεις του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266, τ. Α΄), όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Ο κύριος σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή ειδικευμέ-
νων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της 
Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς ερ-
γασίας στην Ελλάδα και διεθνώς συνδυάζοντας γνώσεις, 
καινοτόμες πρακτικές και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να 
παρέχεται υψηλού επιπέδου κατάρτιση ακολουθώντας τις 
εξελίξεις που διέπουν το σύγχρονο επαγγελματικό περι-
βάλλον. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Γαλλική.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) στη «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας». 
Ο τίτλος θα απονέμεται από τη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών του ΕΑΠ.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. «’’Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσ-
σας’’ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Γαλλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής και αλ-
λοδαπής, καθώς και οι απόφοιτοι πανεπιστημίων των 
παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ή 
Ελληνικής Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυ-
χολογίας ή Φιλοσοφίας και παιδαγωγικής ή Νηπιαγωγών 
ή Προσχολικής Ηλικίας και Ειδικής Αγωγής ή Αγγλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Γερμανικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας ή Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας ή Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολο-
γίας και Σλαβικών Σπουδών ή Τουρκικών Σπουδών και 
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών, ή Μεσογειακών Σπου-
δών ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών 
ή Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων 
Χωρών ή Μετάφρασης και Διερμηνείας ή Επικοινωνίας 
και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ή Επικοινωνίας, Μέσων 
και Πολιτισμού ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ. Προϋπό-
θεση η πιστοποιημένη γνώση της γαλλικής γλώσσας 
στο επίπεδο Γ (του Κ.Ε.Π.Α.) ως 1ης γλώσσας καθώς και 
οποιαδήποτε ευρωπαϊκή γλώσσα επιπέδου Β1 και άνω 
ως δεύτερης γλώσσας.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» 
αναδιαρθρώνεται σε δύο (2) έτη/τέσσερα (4) ακαδημα-
ϊκά εξάμηνα, και προσφέρει έξι (6) Υποχρεωτικές (Υ) 
Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Για την απόκτηση του Μετα-
πτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής 
παρακολούθηση και των έξι (6) Θεματικών Ενοτήτων, 
καθώς επίσης και η επιτυχής εκπόνηση και προφορική 
υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος είναι δύο (2) έτη. Το σύνολο των πιστωτι-
κών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση 
του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) εί-
ναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών

Η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών έχει ως 
εξής:

Υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες
Θεματική Ενότητα (1): Διδασκαλία της Γαλλικής ως 

ξένης γλώσσας: ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων και αξιολόγηση γραπτού και προφορικού 
λόγου (15 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντι-
κείμενα:

1. Θεωρητικές αρχές που διέπουν τη Διδακτική της 
ξένης γλώσσας.

2. Στρατηγικές μάθησης, κατανόησης και παραγωγής 
γραπτού και προφορικού λόγου.

3. Κριτική ανάλυση και εκπόνηση ασκήσεων και δρα-
στηριοτήτων για την ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινω-
νιακών δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο.

4. Γενικό θεωρητικό πλαίσιο της αξιολόγησης: τρόποι 
και τύποι, ιδιότητες, κριτήρια και σχάρες αξιολόγησης 
γραπτού και προφορικού λόγου.

Θεματική Ενότητα (2): Διδασκαλία της Γαλλικής ως 
ξένης γλώσσας κατά την παιδική ηλικία (15 Πιστωτικές 
Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Παιδαγωγικές θεωρίες οι οποίες αφορούν στην ψυ-
χο-κοινωνικο-γνωσική ανάπτυξη του παιδιού.

2. Ειδική διδακτική διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλ-
λικής γλώσσας σε νεαρά κοινά.

3. Σχεδιασμός μαθημάτων, επιλογή και κριτική ανάλυ-
ση διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία/εκμάθηση σε 
νεαρά κοινά, με έμφαση στη διαφοροποιημένη παιδαγω-
γική προσέγγιση, καθώς και στην προσέγγιση «Ολιστική 
Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας» (EMILE).

4. Εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης (ευρωπαϊκό 
portfolio γλωσσών).

Θεματική Ενότητα (3): Διδασκαλία της Γαλλικής ως 
ξένης γλώσσας: σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγη-
ση προγραμμάτων σπουδών και διδακτικού υλικού (15 
Πιστωτικές Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμά-
των σπουδών. Ιστορική αναδρομή και ορισμός εννοιών. 
Στάδια και προβλήματα.

2. Εφαρμογή της θεωρίας στη διδακτική πράξη. Ανά-
λυση προγραμμάτων σπουδών, ανάλυση αναγκών, σχε-
διασμός και αξιολόγηση διδακτικού υλικού.

Θεματική Ενότητα (4): Διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας (15 Πιστωτι-
κές Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Θεωρητικές προσεγγίσεις: πολιτισμός, διαπολιτι-
σμός, πολυπολισμικότητα και διαμεσολάβηση στο μά-
θημα της ξένης γλώσσας.

2. Πρακτικές προσεγγίσεις: σχεδιασμός και υλοποίηση 
(δια)πολισμικών δραστηριοτήτων στο μάθημα της ξένης 
γλώσσας.

Θεματική ενότητα (5): Μεθοδολογία της έρευνας και 
τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών (15 Πιστω-
τικές Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Κανόνες συγγραφής διπλωματικής εργασίας: Δια-
τύπωση προβληματικής και ερευνητικού ερωτήματος. 
Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων.
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2. Βιβλιογραφία: κριτική επισκόπηση, αναφορά και 
παράθεση βιβλιογραφικών πηγών.

Θεματική Ενότητα (6): Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδα-
σκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας (15 Πιστωτικές 
Μονάδες/ECTS), με γνωστικά αντικείμενα:

1. Ένταξη των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία/εκμάθηση της 
ξένης γλώσσας.

2. Ρόλος των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία/ανάπτυξη του γρα-
πτού και προφορικού λόγου.

3. Συνθετική εφαρμογή γνώσεων: αξιοποίηση τεχνο-
λογικών μέσων και υλικών στη δημιουργία πολυμεσικού 
υλικού και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών σεναρίων, αξι-
ολόγηση ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού και ανάπτυξη 
στοχαστικών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών.

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υποχρεωτική) 
(30 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS).

Το Μ.Π.Σ. Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας 
προσφέρει έξι (6) Υποχρεωτικές (Υ) Θεματικές Ενότητες 
(Θ.Ε.). Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση 
και των έξι (6) Θεματικών Ενοτήτων, καθώς επίσης και 
η επιτυχής εκπόνηση και προφορική υποστήριξη της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ακαδημαϊκών 
εξαμήνων, κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει 
δύο Υποχρεωτικές Θ.Ε. [15 Πιστωτικές Μονάδες/ECTS 
εκάστη Θ.Ε. x 2: Σύνολο 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)]
και το τέταρτο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση της 
Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας [30 Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)]. Σε κάθε περίπτωση, οι Θ.Ε. δεν υπερ-
βαίνουν τις 30 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) ανά εξάμηνο.

Η ολοκλήρωση του Μ.Π.Σ. προκύπτει μετά από την 
εκπόνηση, κατάθεση και επιτυχή αξιολόγηση της Με-
ταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Σχηματικώς, η αναδιάρθρωση του Μ.Π.Σ. έχει ως εξής:

Υποχρεωτικές Θ.Ε. ECTS Εξάμηνο
Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: 
ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων και αξιολόγηση γραπτού και 
προφορικού λόγου (Υ)

15
1ο

Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας 
κατά την παιδική ηλικία (Υ) 15

Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: 
σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση 
προγραμμάτων σπουδών και διδακτικού 
υλικού (Υ)

15
2ο

Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διδασκαλία 
της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας (Υ) 15

Μεθοδολογία της Έρευνας και Τεχνικές 
συγγραφής επιστημονικών εργασιών (Υ) 15

3ο
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της 
Γαλλικής ως ξένης γλώσσας (Υ) 15

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 4ο

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Γαλλική. Η 
γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Γαλ-
λική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 242 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και της παρ. 2 του άρθρου 171 
του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). Οι διδάσκοντες (Συνεργαζόμενο 
Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα επιλέγο-
νται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμ-
μένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και τις δια-
τάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 27 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   
I

 Αριθμ. ΤΕΚ: 975 (2)
Ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού» της 

Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού 

Ανοικτού Πανεπιστημίου και έγκριση της οργά-

νωσης και της λειτουργίας του. 

 Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
(συνεδρίαση: 469/2.1.ακ./26.03.2020) 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 10 του 

ν.  2552/1997 (266/Α΄/24.12.1997) «Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.
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2. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του 
ν. 4386/2016 (83/Α΄/11.05.2016) «Ρυθμίσεις για την έρευ-
να και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν.

3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός και ο 
Εσωτερικός Κανονισμός του Ιδρύματος.

4. Τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 85 του 
άρθρου 32 και 37 του ν. 4485/2017 (114/Α΄/04.08.2017) 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύ-
ουν.

5. Την εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. 42777/Ζ1/14.03.2018 - Ίδρυ-
ση - Επανίδρυση Π.Μ.Σ σε εφαρμογή των διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114),

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (189/Α΄/02.08.2005) 
«Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. 
Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μο-
νάδων. Παράρτημα διπλώματος», όπως ισχύουν.

7. Την 140286/Ζ1 απόφαση της Υπουργού Παιδείας 
και Θρησκευμάτων «Ανασυγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου-ορι-
σμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επι-
τροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» (ΦΕΚ 
721/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./11.09.2019).

8. Το πρακτικό της 6ης/16.07.2019 Συνεδρίασης της 
Κοσμητείας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελ-
ληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

9. Το πρακτικό της 469η/26.03.2020 Συνεδρίασης της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανε-
πιστημίου.

10. Το 48798/Ζ1/27.04.2020 έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων σε εφαρμογή της διάταξης 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

11. Την 492η/03.02.2014 έκθεση εξωτερικής αξιολό-
γησης της Α.Δ.Ι.Π. που αφορά στη Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών του Ε.Α.Π.

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Την ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπου-
δών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού» στη Σχολή Κοινω-
νικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημί-
ου, ως εξής:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών (ΣΚΕ) του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) θα λειτουργήσει από 
το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το Πρόγραμμα Μετα-
πτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Αθλητισμού» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ. Α΄) και τις διατάξεις 
του ν. 2552/1997 (ΦΕΚ 266, τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευ-
μένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Αθλη-
τισμού» που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτ-

λου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός 
του Π.Μ.Σ. είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τη γνώ-
ση, αλλά και να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία 
έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματική 
διοίκηση στο χώρο των αθλητικών κερδοσκοπικών, μη 
κερδοσκοπικών, δημοτικών και δημόσιων οργανισμών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώμα-
τος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Διοίκηση Αθλητισμού». Ο 
τίτλος θα απονέμεται από την Σχολή Κοινωνικών Επιστη-
μών του ΕΑΠ. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η 
ελληνική.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των ΑΕΙ της ημε-
δαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφω-
να με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017), με 
επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον 
επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Άρθρο 5
Χρονική Διάρκεια

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση 
Αθλητισμού» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά 
εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν είτε εννέα (9) υποχρε-
ωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και εκπόνηση διπλω-
ματικής εργασίας, είτε εννέα (9) υποχρεωτικές Θ.Ε. και 
τρεις (3) Θ.Ε. επιλογής που θα επιλέξει ο φοιτητής/τρια. 
Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι δύο (2) έτη. Για την 
απόκτηση του Μ.Δ.Ε. είναι υποχρεωτική η επιτυχής 
παρακολούθηση εννέα (9) υποχρεωτικών Θ.Ε., καθώς 
επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής 
Διπλωματικής Εργασίας, ή η παρακολούθηση εννέα (9) 
υποχρεωτικών Θ.Ε. και τριών (3) Θ.Ε. επιλογής. Η εκπό-
νηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται 
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και των εννέα (9) υποχρε-
ωτικών Θ.Ε. του προγράμματος.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών - Γλώσσα διδασκαλίας

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτ-
λου Σπουδών «Διοίκηση Αθλητισμού» είναι 120 ECTS 
(30 ECTS ανά εξάμηνο). Αναλυτικά, η διάρθρωση του 
Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

1ο Εξάμηνο (30 ECTS)
ΘΕ: Δομή και Οργάνωση του Αθλητισμού (Υ, 10 ECTS)
Η ενότητα παρουσιάζει στους/στις φοιτητές/τριες τη 

δομή του Ελληνικού και παγκόσμιου αθλητικού κινήμα-
τος. Τα θέματα που πραγματεύεται η ενότητα αφορούν 
τον τρόπο οργάνωσης του ερασιτεχνικού και επαγγελ-
ματικού αθλητισμού, το ρόλο των κρατικών αθλητικών 
φορέων, τον τρόπο λειτουργίας των Ελληνικών και διε-
θνών αθλητικών ομοσπονδιών και τη σπουδαιότητα του 
κινήματος των Ολυμπιακών Αγώνων. 
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ΘΕ: Αθλητικό Μάνατζμεντ (Υ, 10 ECTS)
Η ενότητα πραγματεύεται τις σύγχρονες θεωρίες και 

πρακτικές που σχετίζονται με το μάνατζμεντ των αθλη-
τικών οργανισμών και επιχειρήσεων, δίνοντας έμφα-
ση στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που 
συνδέονται με τις βασικές λειτουργίες του αθλητικού 
μάνατζμεντ. Επιπλέον, η ενότητα αυτή παρουσιάζει και 
αναλύει θέματα αθλητικής στρατηγικής και ανάπτυξης. 

ΘΕ: Αθλητικό Μάρκετινγκ (Υ, 10 ECTS)
Σκοπός της ενότητας είναι ο προσδιορισμός, η ανάλυ-

ση και η εμβάθυνση σε θέματα και πρακτικές αθλητικού 
μάρκετινγκ. Έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν 
τόσο στη δημιουργία και προώθηση αθλητικών προ-
γραμμάτων και υπηρεσιών, όσο και στην ανάπτυξη και 
αξιολόγηση χορηγικών προγραμμάτων.

2ο Εξάμηνο (30 ECTS)
ΘΕ: Διακυβέρνηση Αθλητικών Οργανισμών (Υ, 10 ECTS)
Η ενότητα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές 

θεωρίες και προσεγγίσεις της έννοιας της «διακυβέρνη-
σης αθλητικών οργανισμών» παρουσιάζοντας κώδικες 
χρηστής διακυβέρνησης διεθνών αθλητικών οργανι-
σμών και αναλύοντας τον τρόπο εφαρμογή τους σε αυ-
τούς. Επίσης δίνεται έμφαση στο ρόλο και τη λειτουργία 
του διοικητικού συμβουλίου των αθλητικών οργανισμών 
εστιάζοντας σε θέματα σύνθεσης του συμβουλίου, ηθι-
κής και οργανωσιακής συμπεριφοράς των μελών του, 
στρατηγικής σκέψης, απόδοσης, και αξιολόγησης. Η ενό-
τητα παραθέτει εφαρμογές για αθλητικές ομοσπονδίες, 
ενώσεις και αθλητικούς συλλόγους.

ΘΕ: Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον 
Αθλητισμό (Υ, 10 ECTS)

Η ενότητα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις σύγχρο-
νες θεωρίες και πρακτικές της διοίκησης ανθρώπινων 
πόρων στο χώρο του αθλητισμού. Σκοπός της ενότητας 
είναι να παρουσιάσει σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας και πα-
ρακίνησής του προσωπικού των αθλητικών οργανισμών 
και επιχειρήσεων. Μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύ-
εται η ενότητα είναι η επαγγελματική ικανοποίηση και η 
επαγγελματική εξουθένωση στον αθλητισμό.

ΘΕ: Συμπεριφορά Αθλητικών Καταναλωτών (Υ, 10 ECTS)
Η θεματική ενότητα παρουσιάζει μια σειρά θεωριών 

και υποδειγμάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά 
των αθλητικών καταναλωτών. Η ενότητα αναλύει τη δι-
αδικασία λήψης αποφάσεων από τον αθλητικό κατανα-
λωτή, αλλά και την επίδραση μίας σειράς ψυχολογικών, 
κοινωνικών, πολιτισμικών και δημογραφικών παραγό-
ντων στη διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς 
θεατών και συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότη-
τες και διοργανώσεις.

3ο Εξάμηνο (30 ECTS)
ΘΕ: Διοίκηση Λειτουργιών Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

(Υ, 10 ECTS)
Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάλυ-

ση θεμάτων διοίκησης των λειτουργιών των αθλητικών 
εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν τον χώρο παρα-
γωγής και κατανάλωσης των αθλητικών υπηρεσιών. 
Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση σε μία σειρά εξειδι-
κευμένων λειτουργιών όπως η ασφάλεια και η διαχείριση 

κινδύνων, η διαχείριση πλήθους και η συντήρηση των 
εγκαταστάσεων. 

ΘΕ: Οικονομικά του Αθλητισμού (Υ, 10 ECTS)
Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξετάσει τις 

κυριότερες οικονομικές πτυχές του αθλητισμού. Βασικά 
επιμέρους ζητήματα που πραγματεύεται η ενότητα είναι: 
Οι αθλητικές ομάδες ως επιχειρήσεις, Πρωταθλήματα 
και ανταγωνισμός, Συλλογικές διαπραγματεύσεις και 
εργασία, Δημόσια χρηματοδότηση αθλητικών σταδίων 
και εκδηλώσεων, Συλλογικός, διεθνής και ερασιτεχνικός 
αθλητισμός.

ΘΕ: Διεκδίκηση και Διοργάνωση Αθλητικών Γεγονότων 
(Υ, 10 ECTS) 

Η θεματική ενότητα εξετάζει ένα εύρος ζητημάτων 
που σχετίζονται με την επιτυχημένη διοργάνωση αθλη-
τικών γεγονότων και που εκτείνονται από τη διαδικασία 
διεκδίκησης τους μέχρι τις βασικές επιχειρησιακές αρχές 
διοργάνωσης και την αξιολόγηση της επιτυχίας τους. 
Επιπλέον, η θεματική ενότητα εστιάζει στις διαστάσεις 
που διαμορφώνουν τη συνολική εμπειρία των συμμε-
τεχόντων καθώς και στις διασυνδέσεις των μεγάλων 
αθλητικών γεγονότων με την τοπική και περιφερειακή 
ανάπτυξη. Τα ζητήματα αυτά προσεγγίζονται μέσα από 
το πρίσμα της βιώσιμης διαχείρισης αθλητικών γεγονό-
των και υποστηρίζονται από την ανάλυση στοχευόμενων 
περιπτώσεων μελέτης.

4ο Εξάμηνο (30 ECTS)
1η Επιλογή
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS)
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει τη 

δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν 
τις γνώσεις που απέκτησαν κατά η διάρκεια των σπου-
δών τους στο Πρόγραμμα Σπουδών ερευνώντας ένα 
σύγχρονο πρόβλημα/ζήτημα στον ευρύτερο χώρο της 
διοίκησης του αθλητισμού. Τα προβλήματα/ζητήματα 
αυτά μπορεί να συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές 
μεθόδους έρευνας καθώς επίσης και τη θεωρία με την 
πράξη.

2η Επιλογή
Επιλογή τριών Θεματικών Ενοτήτων από τις ακόλου-

θες:
ΘΕ: Αθλητική Αναψυχή (Ε, 10 ECTS)
Η ενότητα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές 

και θεμελιώδεις αρχές και θεωρίες του ελεύθερου χρό-
νου και της αθλητικής αναψυχής. Σκοπός της ενότητας 
είναι να παρουσιάσει τρόπους σχεδιασμού, υλοποίησης 
και αξιολόγησης προγραμμάτων αθλητικής αναψυχής 
και άσκησης για όλους. Μεταξύ των θεμάτων που δια-
πραγματεύεται η ενότητα είναι η οργάνωση εταιρειών 
σπορ περιπέτειας, εργασιακού αθλητισμού και θερα-
πευτικής αναψυχής.

ΘΕ: Αθλητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 
(Ε, 10 ECTS)

Η θεματική ενότητα παρουσιάζει και διαπραγματεύ-
εται θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρη-
ματικότητας στο χώρο του αθλητισμού. Οι διαδικασίες, 
οι πρακτικές και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται 
αφορούν τόσο τις μικρομεσαίες, όσο και τις νεοφυείς 
αθλητικές επιχειρήσεις. Αναλύονται διεξοδικά θέματα 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ18366 Τεύχος B’ 1789/11.05.2020

σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων αθλητικών ιδεών, 
υπηρεσιών, τεχνολογιών και προϊόντων, δημιουργίας 
βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και τρόπων χρη-
ματοδότησής τους.

ΘΕ: Λογιστική Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρή-
σεων (Ε, 10 ECTS)

Η θεματική ενότητα έχει στόχο την εισαγωγή σε θέ-
ματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εστιάζοντας 
στο περιεχόμενο, την κατάρτιση και την ανάλυση χρη-
ματοοικονομικών καταστάσεων, με αναφορά στον χώρο 
του αθλητισμού.

Επίσης, παρουσιάζει την έννοια του κόστους, τις με-
θόδους κοστολόγησης και τη χρήση κόστους για λήψη 
αποφάσεων με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάλυση όγκου 
δραστηριότητας - κόστους - κέρδους. Τέλος, η ενότητα 
πραγματεύεται ζητήματα κατάρτισης λειτουργικών προ-
ϋπολογισμών και προϋπολογισμών δαπανών κεφαλαίου, 
στον χώρο των αθλητικών συλλόγων και διοργανώσεων.

ΘΕ: Αθλητική Επικοινωνία και Ψηφιακά ΜΜΕ 
(Ε, 10 ECTS)

Στη θεματική ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές 
αρχές της εταιρικής επικοινωνίας στο χώρο του αθλη-
τισμού. Μέσα από την παρουσίαση του στρατηγικού 
μοντέλου αθλητικής επικοινωνίας αναλύονται η ανά-
πτυξη προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης και οι τρό-
ποι αξιοποίησης της ψηφιακής επικοινωνίας από τους 
αθλητικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική. Η 
γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η 
Ελληνική ή η Αγγλική.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Δύναται να απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και 
ΕΤΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές, διδάσκοντες 
ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες 
κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 36 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), όπως τροποποιή-

θηκε και ισχύει με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
242 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) και της παρ. 2 του άρθρου 
171 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167). Οι διδάσκοντες (Συνεργα-
ζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό ΣΕΠ) στο πρόγραμμα 
επιλέγονται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος.

Άρθρο 8
Υλικοτεχνική υποδομή

Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-
θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Ελληνικού 
Ανοικτού Πανεπιστημίου, των Παραρτημάτων του και 
των κτιρίων ή άλλων υποδομών που θα απαιτηθεί να 
μισθωθούν από το ίδρυμα ανάλογα με τις ανάγκες που 
θα προκύψουν από τον αριθμό των τελικώς εγγεγραμ-
μένων φοιτητών του Προγράμματος.

Άρθρο 9
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό 
έτος 2024-2025 με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) και 
τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016 
(Α΄ 83).

Άρθρο 10
Μεταβατικές Διατάξεις

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πάτρα, 27 Απριλίου 2020

Ο Πρόεδρος

ΟΔΥΣΣΕΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΡΑΣ   
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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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