
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5584/26.07.2018 
(Β’ 3841) απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/23α 
συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην ίδρυ-
ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκη-
ση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-
νομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

2 Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’  αρ. 78/57/ 
24.04.2018 (Β’ 2670) απόφασης της Συγκλήτου 
που αφορά στην έγκριση επανίδρυσης του Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 
«Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρι-
κή ανεπάρκεια τελικού σταδίου» του Τμήματος 
Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημο-
κριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

3 Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’  αρ. 72/57/ 
24-4-2018 (Β’ 2774) απόφασης της Συγκλήτου του 
Δ.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση επανίδρυσης του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-
λο: «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυ-
τεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
25/10/07-03-2019 (Β’ 1721) απόφαση και ισχύει.

4 Τροποποίηση των άρθρων 7, 8 και 9 της υπ’ αρ. 
64/55/12-3-2018 (Β’  2245) απόφασης της Συ-
γκλήτου του Δ.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση 
επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στην Τοπική 
Ιστορία - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής 
Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως τροπο-
ποιήθηκε με την υπ’ αρ. 17/49/20-5-2021 (Β’ 3162) 
απόφαση και ισχύει.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 2552 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5584/26.07.2018 

(Β’ 3841) απόφασης της 17ης/10-16.07.2018/23α 

συνεδρίασης της Συγκλήτου του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών που αφορά στην ίδρυ-

ση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκη-

ση» του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικο-

νομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

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

2. Τον ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 83). 

3. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α΄ 195).

4. τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189). 

5. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8.12.2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

6. Τις υπό στοιχεία διευκρινιστικές εγκυκλίους 
α) 163204/Ζ1/29.09.2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα με-
ταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών 
διατριβών - Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον 
αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυ-
λίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση 
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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 μεταπτυχιακών σπουδών» Υπουρ-
γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

7. Την υπ’ αρ. 28/03.01.2022 (ΑΔΑ: ΨΧΩ7469Β4Μ-
Μ3Β) πράξη του Πρύτανη περί ανασυγκρότησης της 
Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
από 03.01.2022.

8. Το υπ’ αρ. 11681/16.09.2019 έγγραφο της Ε.Α.Α.Ε. 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση/πιστοποίηση του Τμήματος Λογιστικής 
και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρή-
σεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

9. Την υπ’ αρ. 5584/26.07.2018 απόφαση της 17ης/
10-16.07/2018/23α συνεδρίασης της Συγκλήτου «Ίδρυ-
ση του ΠΜΣ “Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) 
στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση” του Τμήματος Λογι-
στικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» 
(Β’ 3841).

10. Την απόφαση της 9ης/16.03.2022/Β1 συνεδρίασης 
της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρημα-
τοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην 
τροποποίηση των άρθρων 2, 4, και 7, καθώς και την προ-
σθήκη άρθρου 10 στην ως άνω υπ’ αρ. προοιμίου (9) 
απόφασης Συγκλήτου.

11. Την υπό στοιχεία ΥΣ 162/11.04.2022 εισήγηση της 
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην τροποποίηση 
των άρθρων 2, 4, και 7, καθώς και στην προσθήκη άρ-
θρου 10 στην ως άνω υπ’ αρ. προοιμίου (9) απόφασης 
Συγκλήτου.

12. Την υπ’ αρ. 1913/18.04.2022 κοινοποίηση της πα-
ρούσας απόφασης της Συγκλήτου στην Υπουργό Παι-
δείας και Θρησκευμάτων και το γεγονός ότι παρήλθε 
άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημε-
ρών από την επομένη της κοινοποίησης σε αυτήν για 
την αναπομπή της ως άνω απόφασης.

13. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κώ-
δικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) σε συνδυασμό με την με την 
παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) με 
την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δεν προκαλεί-
ται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή 
του Προϋπολογισμού του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, αποφασίζει:

Την τροποποίηση των άρθρων 2.: “Τίτλος Απονεμό-
μενου Διπλώματος- Ειδικεύσεις”, 4.: “Πιστωτικές Μονά-
δες- Πρόγραμμα Μαθημάτων” και 7.: “Αριθμός Εισακτέ-
ων”, καθώς και την προσθήκη άρθρου 10 “Μεταβατικές 
Διατάξεις” στην 5584/26.07.2018 (Β’ 3841) απόφασης 
της 17ης/10-16.07.2018/23α συνεδρίασης της Συγκλή-
του του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία 
αφορά στην ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΣ) στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση» 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της 

Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών ως εξής:

Το Άρθρο 2: “ Τίτλος Απονεμόμενου Διπλώματος- Ει-
δικεύσεις ” αντικαθιστάται ως εξής:

παρ 1. «Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (MSc in Financial 
Management) με τις εξής ειδικεύσεις:

α) “Xρηματοοικονομική Διοίκηση” (Financial 
Management)

β) “Χρηματοοικονομική Διοίκηση βάσει δεδομένων” 
(Data Driven Financial Management)

παρ. 2. Η ειδίκευση σπουδών θα αναγράφεται μόνο 
στην αναλυτική βαθμολογία και στο Παράρτημα Διπλώ-
ματος των φοιτητών που την έχουν παρακολουθήσει και 
όχι στο πτυχίο τους.

Στο Άρθρο 4.: “Πιστωτικές Μονάδες- Πρόγραμμα Μα-
θημάτων” τροποποιείται η παρ. 3 και προστίθενται παρ. 
6, 7 και 8 ως ακολούθως:

παρ. 3. «Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμε-
νων μαθημάτων ορίζεται αναλυτικά ως εξής: α) Προπα-
ρασκευαστικά Μαθήματα - 4 εβδομάδων 16 διδακτικών 
ωρών έκαστο.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τέσσερα (4) προπαρα-
σκευαστικά μαθήματα στην κάθε επιμέρους ειδίκευση, 
τα οποία προσφέρονται το Σεπτέμβριο κάθε έτους. Η 
τελική εγγραφή στο πρόγραμμα απαιτεί την επιτυχή 
παρακολούθηση και εξέταση σε όλα τα προπαρασκευ-
αστικά μαθήματα, εκτός αν κάποιος εξαιρεθεί κατόπιν 
έγκρισης της Επιτροπής του Προγράμματος.

- Introduction to Financial Accounting (Εισαγωγή στη 
Χρηματοοικονομική Λογιστική)

- Introduction to Finance (Εισαγωγή στη Χρηματοοι-
κονομική)

- Fundamentals of Econometric & Statistical Analysis 
(Βασικές Αρχές Στατιστικής & Οικονομετρικής Ανάλυσης

- Principles of programming (Αρχές Προγραμματι-
σμού)

β) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων μα-
θημάτων της κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Διοίκη-
σης (Financial Management) ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ (FIRST SEMESTER)

COMPULSURY MODULES
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση
(Financial Management)

5 Π.Μ.

Οικονομετρικές Μέθοδοι
(Econometric Methods)

5 Π.Μ.

Λογιστική Επιχειρήσεων Ι
(Αccounting for Corporations I)

5 Π.Μ.

Διεθνής Χρηματοοικονομική
(International Finance)

5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων
(Corporate Finance)

5 Π.Μ.

Λογιστική Επιχειρήσεων ΙI
(Αccounting for Corporations II)

5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.
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ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (SECOND SEMESTER)

COMPULSURY MODULES
(ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ)

Διαχείριση Επενδύσεων
(Investment Management)

5 Π.Μ.

Λογιστική Μέτρηση 
Χρηματοοικονομικών Μέσων (IFRS 9)
(Αccounting Measurement of Financial 
Instruments (IFRS 9)

5 Π.Μ.

Θεμελιώδης Ανάλυση Επενδύσεων
(Fundamental Analysis of Investments)

5 Π.Μ.

ELECTIVE MODULES (15 Credit Units)
(ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, 15 Π.Μ.)

Αγορές Παραγώγων και Αποτίμηση
(Derivatives Markets and Valuation)

5 Π.Μ.

Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων: Τάσεις 
και Εξελίξεις
(Corporate Financing: Trends and 
Developments)

5 Π.Μ.

Εμπορικές και Επενδυτικές Τράπεζες
(Commercial and Investment Banking)

5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός
(Financial Planning)

5 Π.Μ.

Διαχείριση και Αναφορά θεμάτων 
βιωσιμότητας (Sustainability 
Management and Reporting)

5 Π.Μ.

Απάτη: Μέθοδοι Ανάλυσης και 
Πρόληψης
(Fraud Examination)

5 Π.Μ.

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές
(Mergers and Acquisitions)

5 Π.Μ

Θέματα Φορολογίας
(Taxation Issues)

5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ (SUMMER MONTHS)

Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση 
Διπλωματικής Εργασίας. H διπλωματική 
εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική 
και οι φοιτητές εκπονούν μελέτες ώστε 
να μπορούν να αξιολογήσουν και να 
παρουσιάσουν στρατηγικές διαχείρισης 
επιχειρησιακών θεμάτων χρηματοοικονομικής 
διοίκησης που ενδεχομένως μπορεί να 
ανακύψουν σε διάφορα στάδια επιχειρησιακής/
επενδυτικής δραστηριότητας (Αnalysis, Writing, 
and Presentation of Dissertation).

15 Π.Μ. 

Σύνολο 15 Π.Μ.

γ) Το πρόγραμμα διδασκόμενων και εξεταζόμενων 
μαθημάτων της κατεύθυνσης Χρηματοοικονομικής 
Διοίκησης βάσει δεδομένων (Data Driven Financial 
Management) ορίζεται αναλυτικά ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΩΤΟ (FIRST SEMESTER)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(COMPULSΟRY MODULES)

Χρηματοοικονομική Διοίκηση 
(Financial Management)

5 Π.Μ.

Οικονομετρικές Μέθοδοι
(Econometric Methods)

5 Π.Μ.

Λογιστική Επιχειρήσεων Ι
(Αccounting for Corporations I)

5 Π.Μ.

Διεθνής Χρηματοοικονομική 
(International Finance)

5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 
με Αναλυτικές Μεθόδους
(Corporate Finance with Analytics)

5 Π.Μ.

Αρχές Μηχανικής Μάθησης και 
Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση Machine Learning Principles 
and Applications in Financial 
Management

5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΕΥΤΕΡΟ (SECOND SEMESTER)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
(COMPULSΟRY MODULES)

Διαχείριση Επενδύσεων 
(Investment Management)

5 Π.Μ.

Λογιστική Επιχειρήσεων ΙI με 
Αναλυτικές Μεθόδους (Αccounting for 
Corporations II with Analytics)

5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και 
Αποτίμηση με Αναλυτικές Μεθόδους 
(Financial Statement Analysis and 
Valuation with Analytics)

5 Π.Μ.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, 15 Π.Μ. 
(ELECTIVE MODULES 15 Credit Units)

(Επιλέγεται 1 τουλάχιστον από κάθε 
ομάδα μαθημάτων) (Αt least 1 from 
each group of courses)

Ομάδα I (Group I)

Αγορές Παραγώγων και Αποτίμηση 
(Derivatives Markets and Valuation)

5 Π.Μ.

Διαχείριση και Αναφορά θεμάτων 
βιωσιμότητας (Sustainability 
Management and Reporting)

5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός 
(Financial Planning)

5 Π.Μ
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Ομάδα II (Group II)

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών 
Δεδομένων, Διαχείριση Κινδύνων και 
Καινοτομία (Financial Data Analytics, 
Risk management & innovation)

5 Π.Μ.

Χρηματοοικονομική Τεχνολογία 
(Financial technology (Fin tech))

5 Π.Μ.

Ελεγκτική και Πρόληψη Απάτης 
με Αναλυτική (Αuditing & Fraud 
Detection with Analytics)

5 Π.Μ.

Data Management & Cyber 
Security (Διαχείριση δεδομένων και 
κυβερνοασφάλεια)

5 Π.Μ.

Σύνολο 30 Π.Μ.

ΘΕΡΙΝΟΙ ΜΗΝΕΣ (SUMMER MONTHS)

Επεξεργασία, Συγγραφή και Παρουσίαση 
Διπλωματικής Εργασίας. H διπλωματική 
εργασία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική 
και οι φοιτητές εκπονούν μελέτες ώστε 
να μπορούν να αξιολογήσουν και να 
παρουσιάσουν στρατηγικές διαχείρισης 
επιχειρησιακών θεμάτων χρηματοοικονομικής 
διοίκησης που ενδεχομένως μπορεί να 
ανακύψουν σε διάφορα στάδια επιχειρησιακής/
επενδυτικής δραστηριότητας (Αnalysis, Writing, 
and Presentation of Dissertation).

15 Π.Μ. 

Σύνολο 15 Π.Μ.

παρ. 6. Η διπλωματική εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική 
και πραγματοποιείται τόσο για τους φοιτητές πλήρους 
φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. 
Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, ή και μερικής φοί-
τησης, προσφέρεται ως εναλλακτική η δυνατότητα πρα-
κτικής άσκησης σε συναφές αντικείμενο υπό την έγκριση 
της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ.

παρ. 7. Ετησίως προσφέρονται σεμινάρια από διακε-
κριμένους ακαδημαϊκούς και προσκεκλημένους ομιλη-
τές, με υποχρεωτική παρακολούθηση δύο τουλάχιστον 
εξ αυτών για κάθε εγγεγραμμένο φοιτητή. Το περιεχό-
μενο των σεμιναρίων ρυθμίζεται με απόφαση του αρ-
μόδιου Συλλογικού οργάνου.

παρ. 8. Οι φοιτητές όλων των ειδικεύσεων υποχρεού-
νται σε παρακολούθηση Σεμιναρίου Ερευνητικών Μεθό-
δων για την Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, το οποίο 
προσφέρεται κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου 
και της θερινής περιόδου. Η επιτυχής περάτωση του 
σεμιναρίου είναι προαπαιτούμενη για την εκκίνηση της 
εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας».

Το Άρθρο 7: “Αριθμός Εισακτέων” αντικαθιστάται ως 
εξής:

«Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο 
όριο στους σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ 
έτος για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης και σαράντα 
(40) μεταπτυχιακούς φοιτητές κατ’ έτος για το πρόγραμ-
μα μερικής φοίτησης».

Προστίθεται άρθρο 10: «Μεταβατικές Διατάξεις» στο 
τέλος της απόφασης, το οποίο έχει ως εξής:

«Οι αλλαγές στα άρθρο 2. Τίτλος Απονεμόμενου Δι-
πλώματος - Ειδικεύσεις, στο άρθρο 4. Πιστωτικές Μονά-
δες - Πρόγραμμα Μαθημάτων, και στο άρθρο 7. Αριθμός 
Εισακτέων, δύναται να εφαρμοστούν από το Ακαδ. Έτος 
2022-2023». 

 Αθήνα, 20 Mαΐου 2022

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 24/67 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 78/57/ 

24-04-2018 (Β’ 2670) απόφασης της Συγκλήτου 

που αφορά στην έγκριση επανίδρυσης του Προ-

γράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: 

«Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρι-

κή ανεπάρκεια τελικού σταδίου» του Τμήματος 

Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δη-

μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), οι 
οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (ΥΟΔΔ 490) δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

3. Τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 «Γε-
νικές διατάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 
«Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές 
μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υπο-
τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρη-
ματοδότηση ΠΜΣ» καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις 
του άρθρου 85.

4. Την παρ. 6 περ. δ) και της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

7. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189).

 Downloaded  from eduguide.gr 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26599Τεύχος B’ 2700/01.06.2022

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε 
συνδυασμό με την με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 
συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

10. Την υπ’ αρ. 78/57/24-04-2018 (Β’ 2670) απόφαση 
της Συγκλήτου συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε η 
ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με 
τίτλο: «Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική 
ανεπάρκεια τελικού σταδίου» του Τμήματος Ιατρικής της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκριτείου Πανεπιστη-
μίου Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 
Θράκης (συνεδρία 8/29-03-2022).

12. Την υπ’ αρ. 1/35/14.04.2022 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το υπ’ αρ. 1162/02-08-2011 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Την τροποποίηση του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 78/57/ 
24.04.2018 (Β’ 2670) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2029-2030, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 
του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 14 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
Ι

 Αριθμ. απόφ 29/67 (3)
Τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 72/57/ 

24.4.2018 (Β’ 2774) απόφασης της Συγκλήτου του 

Δ.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση επανίδρυσης του 

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτ-

λο: «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστήμη» 

του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πο-

λυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστη-

μίου Θράκης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 

25/10/07-03-2019 (Β’ 1721) απόφαση και ισχύει. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση 

και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για 
την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), οι οποίες ανα-
φέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (ΥΟΔΔ 490) δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

3. Τον ν. 4485/2017 (Α΄ 114) και ιδίως τα άρθρα 30 «Γε-
νικές διατάξεις»,31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 
«Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές 
μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υπο-
τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρη-
ματοδότηση ΠΜΣ» 43 «Διατμηματικά ή διιδρυματικά 
Π.Μ.Σ.-Διδακτορικές Σπουδές με συνεπίβλεψη» καθώς 
και τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.

4. Την παρ. 6 περ. δ) και την παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

7. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε 
συνδυασμό με την με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 
συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

10. Την υπ’ αρ. 72/57/24-04-2018 (Β’ 2774) απόφαση 
της Συγκλήτου συνεδρίαση με την οποία εγκρίθηκε η 
επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών με τίτλο: «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστή-
μη» του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δη-
μοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 18/22-03-2022).

12. Την υπ’ αρ. 3/35/14.04.2022 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το υπό στοιχεία 60171/Ζ1/16-04-2019 έγγραφο 
έγκρισης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

15. Το υπ’  αρ. 919/04-03-2009 έγγραφο της ΑΔΙΠ, 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξω-
τερική αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλ-
λοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου 
Πανεπιστημίου Θράκης.
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16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 72/57/ 
24.4.2018 (Β’ 2774) απόφασης της Συγκλήτου, όπως τρο-
ποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 25/10/07-03-2019 (Β’ 1721) 
απόφαση και ισχύει, ως ακολούθως:

«Άρθρο 2
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντική Μηχανική και Επιστή-
μη» με τις ακόλουθες ειδικεύσεις:

- Κλιματική αλλαγή, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ενεργειακός σχεδιασμός κτηρίων και οικισμών.

- Τεχνολογία και διαχείριση αποβλήτων.
- Νέες τεχνολογίες στη διαχείριση υδατικών πόρων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 14 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

Ι

 Αριθμ. απόφ. 27/67 (4)
Τροποποίηση των άρθρων 7, 8 και 9 της υπ’ αρ. 

64/55/12-3-2018 (Β’  2245) απόφασης της Συ-

γκλήτου του Δ.Π.Θ. που αφορά στην έγκριση 

επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στην Τοπική 

Ιστορία - Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις» του 

Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής 

Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπως 

τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 17/49/20-5-2021 

(Β’ 3162) απόφαση και ισχύει. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4485/ 2017 «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθ-
μίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), οι 
οποίες αναφέρονται στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου.

2. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 (ΥΟΔΔ 490) δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δ.Π.Θ. με θητεία τεσ-
σάρων (4) ετών, από 01.09.2018 έως 31.08.2022.

3. Τον ν. 4485/2017 και ιδίως τα άρθρα 30 «Γενικές δια-
τάξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση 
Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 
34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχια-
κών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 
«Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση 
ΠΜΣ» (Α΄ 114), καθώς και τις μεταβατικές διατάξεις του 
άρθρου 85.

4. Την παρ. 6 περ. δ) και την παρ. 7 του άρθρου 19 του 
ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής 
και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 38).

5. Τον ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτά-
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195).

6. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού 
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προ-
γραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).

7. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος» 
(Α΄ 189).

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98), σε 
συνδυασμό με την με την παρ. 22 του άρθρου 119 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

9. Το π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημάτων, ίδρυση - 
συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο Δημοκρίτειο 
Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

10. Την υπ’ αρ. 64/55/12-03-2018 (Β’ 2245) απόφαση 
της Συγκλήτου συνεδρίαση η οποία αφορά την έγκρι-
ση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο: «Σπουδές στην Τοπική Ιστορία - Διε-
πιστημονικές Προσεγγίσεις» του Τμήματος Ιστορίας και 
Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών 
Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε 
εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

11. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 6η τακτική/26-01-2022).

12. Την υπ’ αρ. 2/35/14.04.2022 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

13. Το υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

14. Το υπ’ αρ. 713/17-02-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

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

Την τροποποίηση των άρθρων 7, 8 και 9 της υπ’ αρ. 
64/55/12-3-2018 (Β’ 2245) απόφασης της Συγκλήτου, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 17/49/20-5-2021 
(Β’ 3162) απόφαση και ισχύει, ως ακολούθως:

«Άρθρο 7
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 
2023-2024.

Άρθρο 8
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) το 
70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. αφο-
ρά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο ποσό 
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των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ 
(37.240€) και αναλύεται ως εξής:

Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης

Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού 
και τεχνικού προσωπικού

29.840€

Δαπάνες μετακινήσεων 1.000€

Υποτροφίες 400€

Δαπάνες Προμηθειών, 
Συντήρησης Εξοπλισμού και 

Λογισμικού
1.000€

Αναλώσιμα 1.000 €

Γενικές Δαπάνες 4.000€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ*(€) 37.240€

*  Το συνολικό ύψος των δαπανών του προγράμματος 
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 30% των φοιτητών 
που απαλλάσσεται από την καταβολή των τελών φοί-
τησης σύμφωνα με την παρ. 2 του ν. 4485/2017. Σε 
περίπτωση που οι δικαιούχοι απαλλαγής καταβολής 

είναι λιγότεροι από 30%, θα προκύψουν αυξήσεις 
και ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος θα μπορεί να εισπράττει 
τα επιπλέον ποσά.

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοι-
κητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία 
που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από 
δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές 
κ.λπ.

Άρθρο 9
Τέλη φοίτησης

Για το σύνολο του προγράμματος τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται σε 1.900 ευρώ».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 14 Απριλίου 2022

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   
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*02027000106220008*

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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