
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας, του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και 
του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστή-
μης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, του Τμήματος Χημείας του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής Χημι-
κών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνεί-
ου με τίτλο «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευ-
τικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)»/ «Chemistry Education, 
Information and Communication Technology and 
Education for Sustainable Development».

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και Δι-
οίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επι-
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» 
(Master in Business Administration) (MBA).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφασης 755/21.6.2018 (1)
  Επανίδρυση Διιδρυματικού Προγράμματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας, του 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευ-
σης και του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας 
της Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Τμήματος Χημείας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με τίτλο «Διδακτι-
κή της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 
και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧη-
ΝΕΤ-ΕΑΑ)»/ «Chemistry Education, Information 
and Communication Technology and Education 
for Sustainable Development».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

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

τουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 114), και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43, 45 και 85,

2. την υπ’ αριθμ. 163204/Ζ1/29-9-2017 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,

3. Την υπ’ αριθμ. 216772/Z1/8-12-2017 υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4334/12-12-2017/τ. Β΄) με τίτλο «Τρόπος 
κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουρ-
γίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων 
Μεταπτυχιακών Σπουδών»,

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

5. τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

6. τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄83), όπως τροποποι-
ήθηκαν και ισχύουν,

7. το π.δ. 85/31-5-2013 (ΦΕΚ Α΄124) «Ίδρυση, μετονο-
μασία, ανασυγκρότηση Σχολών και ίδρυση Τμήματος στο 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών»,

8. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/02-08-2005) «Διασφάλιση της 
ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφο-
ράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

9. το ΦΕΚ ίδρυσης Β7/472/25.9.1998, ΦΕΚ 1063 τ. Β΄ 
(12.10.1998) όπως τροποποιήθηκε με την B7/11/24.3.2000 /
ΦΕΚ 515 τ. Β΄ (11.4. 2000), με την Β7/40171/17.6.2003 
ΦΕΚ 855 τ. Β΄ (30.6.2003) με την Β7/47571/18.6.2009 
(ΦΕΚ 1472 τ. Β΄ (21.7.2009), με την 47571/Β7/13.7.2009 
(ΦΕΚ 2359/20.11.2009 τ. Β΄) και ισχύει με την 118/2.10.2015, 
ΦΕΚ 2276 τ. Β΄ 21.10.2015,

10. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Χημείας του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 5/3/2018),

11. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Παι-
δαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 28/3/2018),

12. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Ιστορίας και  Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 23/4/2018),

13. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του   Τμή-
ματος Χημείας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (συνεδρίαση 13/4/2018),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
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14. το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης της 
Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 14/3/2018),

15. το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας των συνεργα-
ζόμενων φορέων,

16. το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του ΕΚΠΑ (συνεδρίαση 22-5-2018),

17. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ 
(συνεδρίαση 6-6-2018),

18. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (συνεδρίαση 
16/5/2018),

19. το απόσπασμα πρακτικού της Συγκλήτου του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (συνεδρίαση 10/5/2018),

20. το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται   
δαπάνη εις βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση και λειτουργία Διιδρυματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 
Χημείας, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκ-
παίδευσης, του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης του ΕΚΠΑ, του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ και 
της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ με τίτλο «Διδα-
κτική της Χημείας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και 
Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές διατάξεις

Το Τμήμα Χημείας, το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης και το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της 
Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών, το Τμήμα Χημείας του Αριστοτέλει-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η Σχολή Χημικών 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου θα 
οργανώσουν και θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018 - 2019 Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Διδακτική της Χημεί-
ας, Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)», σύμφωνα με 
τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017.

Τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προ-
γράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) στη τίτλο «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκ-
παιδευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» έχει ως αντικείμενο τη Διδα-
κτική της Χημείας. Συγκεκριμένα, παρέχονται γνώσεις, 
αρχές και μεθοδολογία για την έρευνα στη διδασκαλία 
και τη μάθηση της Χημείας, στην αξιοποίηση τεχνολογι-
ών επικοινωνίας και πληροφορίας στην διδακτική πράξη 
και στην εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι η κατάρτιση μεταπτυχιακών 
φοιτητών σε θέματα:

(α) έρευνας της Διδακτικής της Χημείας,

(β) οργάνωσης και ανάπτυξης νέων μεθόδων διδασκα-
λίας της Χημείας καθώς και μεθόδων για την αξιολόγη-
σης της διδασκαλίας της Χημείας,

(γ) αρχών, μεθοδολογιών και πρακτικών για το περι-
βάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη

(δ) Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, απαραίτητα εφόδια 
για τους εκπαιδευτικούς

(ε) Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας με έμφαση στη 
σύνδεσή τους με τη ζωή και το περιβάλλον και τις δυ-
σκολίες που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες και οι διδα-
σκόμενοι κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

(στ) λειτουργίας, χρήσης και ανάπτυξης νέων εκπαι-
δευτικών τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας 
(εκπαιδευτικό λογισμικό, λογισμικό προσομοίωσης, 
πολυμέσα, Internet) και των εργαλείων ανάπτυξης εκ-
παιδευτικού υλικού.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διδακτική της Χημείας, Νέες Εκπαι-
δευτικές Τεχνολογίες και Εκπαίδευση για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη (ΔιΧηΝΕΤ-ΕΑΑ)» (MSc in Chemistry Education, 
Information and Communication Technology and 
Education for Sustainable Development) με τις εξής 
ειδικεύσεις:

1. Διδακτική της Χημείας/ Chemistry Education.
2. Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες/ Information and 

Communication Technology.
3. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη/ Education 

for Sustainable Development

Άρθρο 4 
Φοίτηση στο ΔΠΜΣ

Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα 
(90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε ανελλιπή παρακολούθηση και 
επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική 
απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, 
πρακτική άσκηση, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχια-
κής διπλωματικής εργασίας.

Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) του Προγράμματος 
ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 5 
Χρηματοδότηση ΔΠΜΣ

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Χη-
μείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες - Εκπαίδευση 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη» θα καλύπτεται από:

- τον προϋπολογισμό του ΑΕΙ,
- τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευ-

νας και Θρησκευμάτων,
- δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους 

χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα,
- πόρους ερευνητικά προγράμματα,
- πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή άλλων διεθνών οργανισμών,

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38503Τεύχος Β’ 3035/27.07.2018

- μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ,

- κάθε άλλη νόμιμη πηγή

Άρθρο 6 
Χρονική διάρκεια λειτουργίας του ΔΠΜΣ

Το ΔΠΜΣ θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2027 - 2028 εφόσον πληροί τα κριτήρια της εσωτερι-
κής και εξωτερικής αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 
8 του άρθρου 32 και την παρ. 6 του άρθρου 44 του 
ν. 4485/2017.

Άρθρο 7 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

Αριθμ. 20184051 (2)
    Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομι-

κών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοίκηση Επι-

χειρήσεων» (Master in Business Administration) 

(MBA).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
(Αριθμ. Συνεδρίασης 12η /25.4.2018)

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

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
άρθρου 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/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β)164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017(Α΄ 114)», 
γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 

δ) 227378/Ζ1 /22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. 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.

7. Την υπ’ αριθμ. 99815/B7 (ΦΕΚ 1854 τ. Β’/7-7-2014) 
υπουργική απόφαση η οποία αντικατέστησε την υπ’ 
αριθμ. Β7/71 (Φ.Ε.Κ. 246 τ. Β΄/07.4.1994) υπουργική 
απόφαση που αφορά την έγκριση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» - Αναμόρφωση του 
προγράμματος.

8. Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 617/τ. ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021.

9. Τις αρ. πρωτ. 20176901/6.12.2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), 
αρ. πρωτ. 20181150/26.2.2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), 
αρ. πρωτ. 20181709/ 19.3.2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) 
και αρ. πρωτ. 20182231/16.4.2018 (ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) 
αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και ανασυ-
γκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (27/3/2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 23/4/2018).

12. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 2038/12-8-2013 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το υπ΄αρ. πρωτ. 85589/Ζ1/24-5-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/17 (Α΄114)» που αφορά στην έγκριση της 
ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. Το υπ’ αρ. πρωτ. 20183510/6-6-2018 έγγραφο του 
Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επι-
χειρήσεων.

15. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 105315/Ζ1/26-6-2018 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄114)» που αφορά στην 
έγκριση της ίδρυσης του ΠΜΣ.
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16. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Διοί-
κηση Επιχειρήσεων» (Master in Business Administration) 
(MBA) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της 
Σχολής Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα 
λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019 Πρό-
γραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοί-
κηση Επιχειρήσεων» (Master in Business Administration) 
(MBA) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως αυτός τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως αντικείμενο την παρο-
χή σύγχρονων γνώσεων υψηλής στάθμης, αρχών και 
μεθόδων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο, για 
την μόρφωση και ανάπτυξη ικανών στελεχών διοίκησης.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
1. Η παροχή σύγχρονης και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας.
2. Η υποστήριξη και ανάπτυξη της έρευνας, σε εμπειρι-

κό και θεωρητικό επίπεδο.
3. Η στενή σύνδεση του προγράμματος με τις πραγ-

ματικές ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, των ορ-
γανισμών, της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.

4. Η δημιουργία μιας οργανωτικής υποδομής, που να 
ενισχύει τη συνεργασία με αντίστοιχα ΠΜΣ του εξωτερικού.

5. Η στενή και συστηματική συνεργασία μεταξύ φοι-
τητών και διδασκόντων.

6. Η προετοιμασία στελεχών ικανών να συμβάλλουν 
στην ανάπτυξη των ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων 
του ιδιωτικού τομέα.

7. Η κατάρτιση στελεχών για τη δημόσια διοίκηση και 
τους δημόσιους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

8. Η παροχή των ουσιαστικών αλλά και τυπικών προ-
σόντων στους φοιτητές εκείνους, οι οποίοι θα ήθελαν να 
συνεχίσουν τις σπουδές σε διδακτορικό επίπεδο

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Διοίκηση Επιχειρήσεων»(Master in Business 
Administration) με τις εξής ειδικεύσεις:

• Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Λογιστική και Χρηματοοικονομική
• Μάρκετινγκ

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5 
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του   
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται 
σε τρία (3) εξάμηνα

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων, τα μαθήματα χωρίζονται σε υποχρεωτικά ή 
κορμού και ελεύθερης επιλογής, όπως παρακάτω.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την απόκτηση 
του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 πιστωτικές μονάδες. Γλώσσα 
διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή και η αγγλική.

Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτη-
τής παρακολουθεί και εξετάζεται σε πέντε υποχρεω-
τικά μαθήματα και δύο μαθήματα επιλογής, (δηλαδή 
επτά μαθήματα σε κάθε εξάμηνο). Στο τρίτο εξάμηνο 
σπουδών ο φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε 
ένα υποχρεωτικό μάθημα και σε ένα επιλογής και στο   
ίδιο εξάμηνο εκπονεί και τη διπλωματική του εργασία. 
Τα απαιτούμενα μαθήματα για τον τίτλο σπουδών είναι 
(16) πέραν από την μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
και κατανέμονται ως εξής:

Α) Ειδίκευση: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές 
Μονάδες

Επιχειρηματική Οικονομική 5
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4,5
Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης 
Διοικητικών Αποφάσεων 5

Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών 4,5
Διοίκηση Μάρκετινγκ 5
Μάθημα Επιλογής 1 3
Μάθημα Επιλογής 2 3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 
και Οικονομοτεχνικών Μελετών 4,5

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5

Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης 
Αποφάσεων 5
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Πληροφοριακά Συστήματα για 
Λήψη Αποφάσεων 4,5

Διοικητική Λογιστική 5
Μάθημα Επιλογής 1 3

Μάθημα Επιλογής 2 3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Στρατηγικό Μάνατζμεντ 4,5

Ένα (1) Μάθημα Επιλογής 3

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 22,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Πρώτο και Τρίτο Εξάμηνο Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης 3
Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική 
Ευθύνη Επιχειρήσεων 3

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 3
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 3
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 3
Επιχειρηματικές Προβλέψεις 3
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα 3

Eπιχειρηματική Ευφυΐα (ΒΙ)/ 
Επιχειρηματική Αναλυτική (ΒΑ) 3

Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής 3
Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων 3
Έρευνα Μάρκετινγκ 3
Συμπεριφορά Καταναλωτή 3

Δεύτερο Εξάμηνο Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Επιχειρησιακών Πόρων 3

Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων 3
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 3

Διαχείριση Συγκρούσεων 
και Διαπραγματεύσεις 3

Διαχείριση Πλούτου 3
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής 3
Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία 3
Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης 3
Αποφάσεις Επενδύσεων 3
Διοίκηση Προϊόντος 3
Διεθνές Μάρκετινγκ 3
Συστήματα Εφοδιαστικής 3

Β) Ειδίκευση: Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής 
παρακολουθεί και εξετάζεται σε επτά υποχρεωτικά 
μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο σπου-
δών ο φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε ένα 
υποχρεωτικό μάθημα και σε ένα επιλογής και στο ίδιο 
εξάμηνο εκπονεί και τη διπλωματική του εργασία. Τα 
απαιτούμενα μαθήματα για τον τίτλο σπουδών είναι 
(16) πέραν από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
(η οποία πρέπει  να εκπονείται στο γνωστικό πεδίο της 
ειδίκευσης και κατανέμονται ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Επιχειρηματική Οικονομική 5
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4,5
Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης 
Διοικητικών Αποφάσεων 5

Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών 4,5
Διοίκηση Μάρκετινγκ 5
Σύγχρονα Θέματα Λογιστικής 3
Αποφάσεις Χρηματοδοτήσεων 3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 
και Οικονομοτεχνικών Μελετών 4,5

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και 
Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5

Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης 
Αποφάσεων 5

Πληροφοριακά Συστήματα 
για Λήψη Αποφάσεων 4,5

Διοικητική Λογιστική 5
Ειδικά Θέματα Κοστολόγησης 3
Αποφάσεις Επενδύσεων 3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Στρατηγικό Μάνατζμεντ 4,5
Ένα (1) Μάθημα Επιλογής 3
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 22,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

Μαθήματα Επιλογής Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης 3
Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική 
Ευθύνη Επιχειρήσεων 3

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 3
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 3
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Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 3
Συστήματα Εφοδιαστικής 3
Επιχειρηματικές Προβλέψεις 3
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα 3

Επιχειρηματική Ευφυΐα (ΒΙ) / 
Επιχειρηματική Αναλυτική (ΒΑ) 3

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Επιχειρησιακών Πόρων 3

Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων 3
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 3

Διαχείριση Συγκρούσεων και 
Διαπραγματεύσεις 3

Διαχείριση Πλούτου 3
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής 3
Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία 3

Γ) Ειδίκευση: Μάρκετινγκ
Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής 
παρακολουθεί και εξετάζεται σε επτά υποχρεωτικά 
μαθήματα σε κάθε εξάμηνο. Στο τρίτο εξάμηνο σπου-
δών ο φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε ένα 
υποχρεωτικό μάθημα και σε ένα επιλογής και στο ίδιο 
εξάμηνο εκπονεί και τη διπλωματική του εργασία. Τα 
απαιτούμενα μαθήματα για τον τίτλο σπουδών είναι 
(16) πέραν από τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 
(η οποία πρέπει να εκπονείται στο γνωστικό πεδίο της 
ειδίκευσης) και κατανέμονται ως εξής:

ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Επιχειρηματική Οικονομική 5
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 4,5
Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης 
Διοικητικών Αποφάσεων 5

Διοίκηση Παραγωγικών Διαδικασιών 4,5
Διοίκηση Μάρκετινγκ 5
Έρευνα Μάρκετινγκ 3
Συμπεριφορά Καταναλωτή 3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μαθήματα Κορμού Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων 
και Οικονομοτεχνικών Μελετών 4,5

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων 
και Οργανωσιακή Συμπεριφορά 5

Διοικητικά Εργαλεία Υποστήριξης 
Αποφάσεων 5

Πληροφοριακά Συστήματα 
για Λήψη Αποφάσεων 4,5

Διοικητική Λογιστική 5

Διοίκηση Προϊόντος 3
Διεθνές Μάρκετινγκ 3

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

ΤΡΙΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τίτλος Μαθήματος Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Στρατηγικό Μάνατζμεντ 4,5
Ένα (1) Μάθημα Επιλογής 3
Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 22,5

Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30

Μαθήματα Επιλογής Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης 3
Εταιρική Διακυβέρνηση και Κοινωνική 
Ευθύνη Επιχειρήσεων 3

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 3
Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 3
Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας 3
Συστήματα Εφοδιαστικής 3
Επιχειρηματικές Προβλέψεις 3
Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων 3
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 
Επιχειρηματική Δραστηριότητα 3

Επιχειρηματική Ευφυΐα (ΒΙ) / 
Επιχειρηματική Αναλυτική (ΒΑ) 3

Ολοκληρωμένη Διαχείριση 
Επιχειρησιακών Πόρων 3

Διεθνές Δίκαιο Επιχειρήσεων 3
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης 3

Διαχείριση Συγκρούσεων 
και Διαπραγματεύσεις 3

Διαχείριση Πλούτου 3
Ειδικά Θέματα Μακροοικονομικής 3
Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία 3

Τροποποίηση του προγράμματος σπουδών και ανα-
κατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμήνων μπο-
ρεί να γίνει με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και 
θα περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
είναι δυνατόν να γίνεται συνδιδασκαλία μαθημάτων 
διαφορετικών ΠΜΣ του Τμήματος και προκαταρκτικά 
μαθήματα στους φοιτητές του προγράμματος ανάλογα 
με το υπόβαθρο και το πρώτο πτυχίο τους.

Άρθρο 7 
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε πενήντα (50) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 

Downloaded from eduguide.gr



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38507Τεύχος Β’ 3035/27.07.2018

διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’112) ή την 
παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011., μέλη Δ.Ε.Π. άλ-
λων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών 
από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης κα-
ταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση 
ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με 
εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό 
αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-
θρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδο-
μή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια 
κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα (10) έτη μέχρι και το 
ακαδημαϊκό έτος 2027-28.

Άρθρο 11 
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στα λειτουργικά έξοδα του προγράμματος, εκτι-
μάται ενδεικτικά στο ποσό 169.050€ και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΣΑ ΣΕ €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λο-
γισμικού 4.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 5.000

Δαπάνες αναλώσιμων 5.000
Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 7.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 24.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού του Α.Ε.Ι. 38.000

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσω-
πικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ.

6.000

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συ-
νεργατών από την ημεδαπή ή την αλ-
λοδαπή (παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

14.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 38.000

Λοιπές Δαπάνες   (έξοδα δημοσιότη-
τας, προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού 
υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπά-
νες εργασιών πεδίου)

28.050

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 169.050

Το 30% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 72.450€

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται κυ-
ρίως από το τέλος φοίτησης που θα καταβάλλουν οι 
φοιτητές κάθε κύκλου το ύψος των οποίων ανέρχεται 
στο ποσό των 6.900 ευρώ και δευτερευόντως από δω-
ρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά 
προγράμματα, προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών 
οργανισμών.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Ιουνίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ    
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*02030352707180008*

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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