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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 20184254 (1)
Ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ναυτιλιακών 

Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ναυτιλια-

κή Διοικητική» (Μ.Sc. in Shipping Management).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αρ. Συνεδρίασης 13n/7-05-2018)

  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 «Διευκρινήσεις 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, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α΄ 
195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν.  3374/2005(Α΄ 189) και ιδίως 
τα άρθρα 14 και 15 «Διασφάλιση της ποιότητας στην 
ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώ-
ρευσης πιστωτικών μονάδων-Παράρτημα διπλώματος» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπι-
στωτική 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.

8. Τις αριθμ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ-
0Χ6), αριθμ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-
Μ93), αριθμ. 20181709/19-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-
ΤΟΥ) και αριθμ. 20182231/16-4-2018 (ΑΔΑ: Ω063469Β7Τ-
Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

9. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 3/5/2018).

10. Το αριθμ. 1325/24-4-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 4/5/2018).

12. Το αριθμ. 97086/Ζ1/13-6-2018 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)».

13. Το αριθμ. 20183780/14-6-2018 έγγραφο της Προ-
έδρου του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών.

14. Το με αριθμ. 109302/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α΄114)» που αφορά στην έγκριση 
της ίδρυσης του ΠΜΣ.

15. 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, αποφασίζουμε:

Την ίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυ-
τιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
με τίτλο «Ναυτιλιακή Διοικητική» (Μ.Sc. in Shipping 
Management), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτι-
λίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα 
οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό 
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) με τίτλο «Ναυτιλιακή Διοικητική» (Μ.Sc. in 
Shipping Management) σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 
«Ναυτιλιακή Διοικητική» (Μ.Sc. in Shipping Management) 
έχει ως αντικείμενο να παράσχει στους φοιτητές τις απαραί-
τητες αναλυτικές και συνθετικές δεξιότητες προκειμένου να 
τους εξοπλίσουν για κριτική αξιολόγηση των εξελίξεων της 
αγοράς στο ναυτιλιακό περιβάλλον και να τους εφοδιάσει 
με τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις προ-
κειμένου να αντιλαμβάνονται και να αναλάβουν σχετικές 
διοικητικές και στρατηγικές θέσεις και αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχους:
1. Να παράσχει προηγμένη γνώση στη πολυεπιστημο-

νικότητα που διακρίνει τη ναυτιλιακή βιομηχανία καθώς 
και μια κριτική αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ τους.

2. Να αναπτύξει εφαρμοστέες επιχειρηματικές δεξι-

ότητες σε συγκεκριμένους τομείς ναυτιλιακών επιχει-
ρήσεων.

3. Να δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να χει-
ριστούν τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στον τομέα 
της ναυτιλίας από την άποψη της διοίκησης.

4. Να αναπτύξει στους συμμετέχοντες τις δεξιότητες 
της κριτικής ανάλυσης ώστε να τις εφαρμόσουν σε πε-
ριπτώσεις ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ναυτιλιακών 
προβλημάτων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στη «Ναυτιλιακή Διοικητική» (Μ.Sc. in Shipping 
Management). To δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική 
και αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι συναφούς τίτλου 
πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοτα-
γών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και όπως ο Κανονισμός 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος (όταν εγκριθεί) 
ορίζει. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να είναι αποδεδειγμέ-
να πολύ καλοί γνώστες/χειριστές της αγγλικής γλώσσας 
(επίπεδο τουλάχιστον Cl).

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Το Πρόγραμμα χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός 
έτους (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος) το πρόγραμ-
μα πλήρους φοίτησης (full time) και σε δύο (2) επιπλέον 
εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής φοίτησης (part time)

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. είναι εντατικό πε-
ριλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα υποχρεωτικά, και τέσσερα 
επιλογής από οκτώ (8) προσφερόμενα μαθήματα και την 
εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής εργασίας ή εναλ-
λακτικά Πρακτική άσκηση αντί της Μεταπτυχιακής Διπλω-
ματικής Εργασίας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι 
υποχρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτείται 
για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 75 πιστωτικές 
μονάδες.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, πα-
ρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Μ.Sc. in Shipping Management (ΠΜΣ στη«Ναυτιλιακή Διοικητική»)

Μαθήματα Υ/Ε Πιστωτικές 
Μονάδες

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περίοδος Πρώτη: 1 Οκτ-30 Νοε

Maritime Economics (Ναυτιλιακή Οικονομική) Υποχρεωτικό 5

Human Resource Management (Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού) Υποχρεωτικό 5
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Financial Accounting (Χρηματοοικονομική Λογιστική) Υποχρεωτικό 5

Περίοδος Δεύτερη: 8 Δεκ-21 Φεβ

Management of Shipping Enterprises (Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων) Υποχρεωτικό 5

Chartering (Ναυλώσεις) Υποχρεωτικό 5

Marine Insurance (Ναυτασφαλίσεις) Υποχρεωτικό 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Περίοδος Τρίτη: 1 Mαρ-15 Μαΐου

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ

Shipping Financial Management (Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική Διοικητική) Υποχρεωτικό 5

Maritime Law (Ναυτικό Δίκαιο) Υποχρεωτικό 5

ΕΠΙΛΟΓΗΣ 4 από 8 προσφερόμενα

Leadership & Entrepreneurship (Επιχειρηματικότητα και Ηγεσία) Επιλογής 5

Strategic Management (Στρατηγικό Μάνατζμεντ) Επιλογής 5

Shipping Operations (Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων Επιλογής 5

Negotiations & Claims Handling (Διαπραγματεύσεις και Χειρισμός Απαιτήσεων) Επιλογής 5

Maritime Information Systems (Ναυτιλιακά Συστήματα Πληροφοριών) Επιλογής 5

Quality Management in Maritime Operations (Διοίκηση Ποιότητας στις Ναυτιλια-
κές Λειτουργίες) Επιλογής 5

Port & Terminal Management (Διοίκηση Λιμένων και Τερματικών Σταθμών) Επιλογής 5

Management of Marine Resources and Blue Growth. Marine pollution and 
Maritime Environmental Issues (Διαχείριση Θαλάσσιων Πόρων και Μπλε Ανάπτυ-
ξη, θαλάσσια ρύπανση και θαλάσσια περιβαλλοντικά ζητήματα)

Επιλογής 5

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 30

θερινή Περίοδος: 1 Ιουν-30 Σεπ

Internship (Πρακτική Άσκηση ως Μάθημα) Υποχρεωτικό 15

Ή εναλλακτικά

Μ.Sc. Thesis (Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία) Υποχρεωτικό 15

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 75

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η 
ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμή-
νων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προ-
γράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με απο-
φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ΄ ανώ-
τατο όριο σε εκατό (100) άτομα κατ΄ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν τα μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμή-
ματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και 

Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς ή 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. άλλων Τμημά-
των του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευ-
νητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι 
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 άρθρου 36 του ν. 4485/2017. 
Εφόσον το Πρόγραμμα είναι αγγλόφωνο οι διδάσκοντες 
ανεξάρτητα ιδιότητας οφείλουν να είναι αποδεδειγμένα 
άριστοι γνώστες της αγγλικής γλώσσας είτε μέσω υλοποί-
ησης κύκλου σπουδών ή έμμισθης εργασίας στην Αγγλική 
είτε μέσω κατοχής αποδεδειγμένης με σχετικό αναγνωρι-
σμένο πτυχίο γνώσης αγγλικών.
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Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχου-
σα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. 
αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια κ.λπ.) του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος. Σημειώνεται ότι 
θα χρειαστεί η απόκτηση βάσεων δεδομένων και συνδρο-
μών σε επαγγελματικές βάσεις πληροφοριών καθώς και ει-
δικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού όπως παρακάτω αναλύεται.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για δέκα έτη (10 έτη) μέχρι 
και το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση-Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 
των τριακοσίων σαράντα τριών χιλιάδων (343.000 €) και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λο-
γισμικού 37.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές 14.000

Δαπάνες αναλωσίμων 7.000

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. 28.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς 7.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού του Α.Ε.Ι. 56.000

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

14.000

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

49.000

Αμοιβές φορέων πιστοποίησης (πχ 
Lloyds Register, DNVGL, HAS, ICS κ.λπ.) 
για την πραγματοποίηση μέρους και 
την παρεχόμενη πιστοποίηση της εκ-
παίδευσης

56.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης 21.000

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου εκ των οποίων Αμοι-
βές 100 Φοιτητών για αμειβόμενη Πρα-
κτική Άσκηση (100 χ 400€)=40.000€)

54.000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 343.000

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των εκατόν σαρά-
ντα επτά χιλιάδων (147.000) € αναλογιζόμενο σε προβλε-
πόμενα έσοδα 490.000€ ετησίως (100 φοιτητές x 70% 
x 7.000€).

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται κυ-
ρίως από τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσόν των 
7.000€ ετησίως χωρίς να αποκλείονται δωρεές, χορηγί-
ες και άλλοι πόροι χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια 
των τριών πρώτων ετών λειτουργίας. Μετά αναμένεται 
η μερική συγχρηματοδότηση του ΠΜΣ από ευρωπαϊκά 
προγράμματα.

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, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ

Ι

      Αριθμ. 20184259 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχια-

κών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οργάνωσης 

και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονο-

μικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Λογιστι-

κή και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Ορ-

γανισμών» (MSc in Accounting and Control of 

Businesses and Public Sector).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ TOY ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αρ. Συνεδρίασης 16η/13-6-2018)

  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 κατάρτι-
σης 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-
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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 «Διευκρινήσεις 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, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση 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 αριθμ. 20160432/2016 (ΦΕΚ320/τ.B΄/15-2-2016) 
απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της αριθμ. 
20154522/27-7-2015 (Φ.Ε.Κ.1695, τ.Β΄/14-8-2015) από-
φασης Πρύτανη για αντικατάσταση του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης 
και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς, με τίτλο «Λογιστική και Έλεγχος Δημοσίων 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων-MSc in Accounting and 
Control of Public Sector and Businesses».

8. To αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπι-
στωτική 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 αριθμ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4Δ4469Β7Τ-
0Χ6), αριθμ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: ΨΣΤ9469Β7Τ-
Μ93), αριθμ. 20181709/19-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΒΦ1469Β7Τ-
ΤΟΥ) και αριθμ. 20182231/16-4-2018 (ΑΔΑ: Ω063469Β7Τ-
Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί συγκρότησης και 
ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς (συνεδρίαση 11/6/2018).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 13/6/2018).

12. Το αριθμ. 2038/12-8-13 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το αριθμ. 109302/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/2017 (Α΄114)» που αφορά στην έγκριση 
της ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. 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, αποφασίζουμε:

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 «Λογι-
στική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανι-
σμών» (MSc in Accounting and Control of Businesses 
and Public Sector) ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει 
και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Ορ-
γανισμών» (MSc in Accounting and Control of Businesses 
and Public Sector) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα-
σης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με 
τίτλο «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσί-
ων Οργανισμών» έχει ως αντικείμενο, την επιμόρφωση 
και βελτίωση των ικανοτήτων των στελεχών, που εργά-
ζονται ή προτίθενται να εργασθούν σε επιχειρήσεις και 
δημόσιους οργανισμούς, με γνώσεις υψηλής στάθμης, 
ανάλογες των αναγκών της συγκεκριμένης ειδίκευσης 
καθώς επίσης και την ανάπτυξη των σύγχρονων αρχών 
και μεθόδων αποτελεσματικής διοίκησης των Επιχειρή-
σεων και Δημοσίων Οργανισμών. Σκοπός του συγκεκρι-
μένου ΠΜΣ είναι η παροχή:

1. Γνώσεων σχετικών με τη σύγχρονη οργάνωση, διοί-
κηση, οικονομική διαχείριση και έλεγχο των Δημόσιων 
Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

2. Τεχνικών διερεύνησης και εξορθολογισμού των 
παθογενειών και δυσλειτουργιών των Δημοσίων Οργα-
νισμών και Επιχειρήσεων.

3. Τεχνικών ελέγχου των λειτουργικών παραγωγικών 
μονάδων και των οικονομικών διευθύνσεων των Δημο-
σίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.

4. Πληροφοριών για την υπάρχουσα κατάσταση στο 
χώρο των Δημοσίων Οργανισμών και των Επιχειρήσεων 
διεθνώς καθώς και την παρουσίαση των σύγχρονων τά-
σεων και προτύπων.

5. Εμπειριών μέσω της συνεργασίας του προγράμμα-
τος με μονάδες διαχείρισης του Δημοσίου Τομέα της 
χώρας και Επιχειρήσεων.

6. Μεθοδολογιών συνεργασίας και διασύνδεσης του 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

7. Δυνατοτήτων για συνεργασίες με αντίστοιχα ΠΜΣ 
του εξωτερικού.
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8. Υποδομών για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και 
έρευνα.

9. Ευκαιριών για ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ 
φοιτητών και διδασκόντων για τη διαρκή βελτίωση του 
προγράμματος και των ωφελημάτων που προσφέρει.

10. Κινήτρων για τόνωση της προσπάθειας αναζήτη-
σης της αριστείας σε επιστημονικό και επαγγελματικό 
επίπεδο.

11. Προσόντων ουσιαστικών αλλά και τυπικών 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 «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και 
Δημοσίων Οργανισμών» (MSc in Accounting and Control 
of Businesses and Public Sector).

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 για το πρόγραμμα πλήρους φοίτη-
σης και σε ένα (1) εξάμηνο επιπλέον για το πρόγραμμα 
μερικής φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών τα μαθήματα είναι εξαμη-
νιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε Δ.Μ.Σ. 
περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φρο-
ντιστηριακές ασκήσεις) ερευνητική απασχόληση και 
ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή 
η αγγλική. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρα-
κολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε δεκαπέντε 
(15) υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και να εκπονήσουν 
τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή υποχρεωτική 
παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε τέσσερα (4) 
μαθήματα επιλογής που ισοδυναμούν με την εκπόνη-
ση διπλωματικής εργασίας. Το σύνολο των πιστωτικών 
μονάδων για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 
πιστωτικές μονάδες.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο πα-
ρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Α/Α ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Υ/Ε Πιστωτικές 
Μονάδες

1 Διοίκηση Επιχειρήσεων-Δη-
μόσιος Τομέας Υ 5,00

2 Οικονομική Πολιτική και Λο-
γιστική Διαχείριση Υ 5,00

3 Ειδικά θέματα Λογιστικής 
και Δημόσιου Λογιστικού Υ 5,00

4 Δημόσιο/Διοικητικό Δίκαιο Υ 5,00

5 Φορολογικό Δίκαιο Ι Υ 5,00

6
Ειδικά θέματα Χρηματοοικο-
νομικής Διοίκησης Ιδιωτικού 
και Δημοσίου Τομέα

Υ 5,00

Σύνολο Πιστωτικών Μονά-
δων 30,00

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

7 Ελεγκτική Επιχειρήσεων και 
Δημόσιων Οργανισμών Υ 5,00

8 Λογιστικά Πρότυπα-Δημόσι-
ος Τομέας Υ 5,00

9
Διοίκηση Κόστους Επιχειρή-
σεων και Δημοσίων Οργα-
νισμών

Υ 5,00

10
Ελεγκτικά Ευρήματα και 
Ανάλυση Οικονομικών Κα-
ταστάσεων

Υ 5,00

11 Διαχείριση Κινδύνων και 
Εσωτερικός Έλεγχος Υ 5,00

12 Φορολογικό Δίκαιο II Υ 5,00

Σύνολο Πιστωτικών Μονά-
δων 30,00

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

13 Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Υ 5,00

14 Στρατηγικό Μάνατζμεντ Υ 5,00

15 Λογιστική Διαχείριση Διεται-
ρικών Συναλλαγών Υ 5,00

Εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας 15,00

Ή τέσσερα (4) από τα παρα-
κάτω μαθήματα επιλογής:

1. Στατιστική Ανάλυση Δεδο-
μένων Ε 3,75

2. Αποτίμηση Επιχειρήσεων 
και Δημοσίων Οργανισμών Ε 3,75

3. Ειδικά θέματα Δικαίου Επι-
χειρήσεων Ε 3,75

4. Ειδικά θέματα Χρηματοπι-
στωτικών Αγορών Ε 3,75

5. Ειδικά θέματα Εσωτερικού 
Ελέγχου Ε 3,75

6. Οικονομικό Έγκλημα Ε 3,75
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7. Εφαρμογές Λογιστικών Προ-
βλέψεων Ε 3,75

8.
Οικονομοτεχνική Ανάλυση 
Επιχειρήσεων και Οργανι-
σμών

Ε 3,75

9. Πρακτική Άσκηση Ε 3,75

Σύνολο Πιστωτικών Μονά-
δων (τεσσάρων μαθημάτων) 15,00

Γενικό Σύνολο Πιστωτικών 
Μονάδων 90,00

Τα μαθήματα επιλογής διδάσκονται ανεξαρτήτου 
αριθμού φοιτητών που θα τα επιλέξουν και παρέχεται 
η δυνατότητα παρακολούθησης τους στο σύνολο τους 
από φοιτητές και πτυχιούχους του ΠΜΣ.

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η 
ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμήνων 
όσο και στο επιπλέον εξάμηνο σπουδών του προγράμμα-
τος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με αποφάσεις των 
αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται στον Κανονι-
σμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Με απόφαση της Συνέλευ-
σης του Τμήματος είναι δυνατόν να γίνεται συνδιδασκαλία 
μαθημάτων διαφορετικών ΠΜΣ του Τμήματος και προκα-
ταρκτικά 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 εκατό (100) 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 αφυτιηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή 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. άλλων Τμημά-
των του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευ-
νητικά κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι 
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 άρθρου 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 2027-2028.

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 €328.300 και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €

Δαπάνες εξοπλισμού και Δαπάνες Λογι-
σμικού € 35.000

Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε με-
ταπτυχιακούς φοιτητές € 12.000

Δαπάνες αναλωσίμων € 12.000

Δαπάνες Μετακινήσεων Διδασκόντων 
του Π.Μ.Σ. € 15.000

Δαπάνες Μετακινήσεων φοιτητών του 
Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς € 58.000

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσω-
πικού του Α.Ε.Ι. €41.000

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

€ 10.000

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

€ 35.000

Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υπο-
στήριξης €31.800

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλι-
κού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες 
εργασιών πεδίου)

€78.500

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ € 328.300

To 30% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 140.700€.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται κυρίως 
από το τέλος φοίτησης που θα καταβάλλουν οι φοιτητές 
κάθε κύκλου το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό 
των 6.700 ευρώ και δευτερευόντως από δωρεές, παρο-
χές, 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, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ  
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*02031830208180008*

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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