
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία.

2 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 116247/Β7 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 2139/τ.Β’/5.08.2014) που 
αφορά στην Ίδρυση-Λειτουργία του Προγράμμα-
τος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανθρωπο-
γεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» 
του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

3 Έγκριση ίδρυσης - λειτουργίας νέου Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μηχανι-
κών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανι-
κών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  (1) 
 Επιβολή πολλαπλού τέλους για λαθρεμπορία» 

 Σύμφωνα με την αριθ. 19/2015/11-04-2016 καταλογι-
στική πράξη του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης του Ε' 
Τελωνείου Πειραιά, διαπιστώθηκε τελωνειακή παράβα-
ση του άρθρου 142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τε-
λωνειακός Κώδικας», με υπαίτιο τον KIRO THEODORE με 
ΑΦΜ 133450461 και αριθ. 11ΑΡ33003 γαλλικού διαβατη-
ρίου, αγνώστου διαμονής στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
και σύμφωνα με το άρθρο 150 παρ. του Ν. 2960/2001, 
του επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος 5.020.373,16€ (πέντε 
εκατομμυρίων είκοσι χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα 
τριών ευρώ και δέκα έξι λεπτών) πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α.

Σύμφωνα με την αριθ. 7/2015/2016/11-04-2016 κα-
ταλογιστική πράξη του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
του Ε' Τελωνείου Πειραιά, διαπιστώθηκε τελωνειακή 
παράβαση του άρθρου 142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001 
«Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», με υπαίτιο τον KIRO 
THEODORE με ΑΦΜ 133450461 και αριθ. 11ΑΡ33003 
γαλλικού διαβατηρίου, αγνώστου διαμονής στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό και σύμφωνα με το άρθρο 150 
παρ. του Ν. 2960/2001, του επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος 

5.015.347,74€ (πέντε εκατομμυρίων δέκα πέντε χιλιάδων 
τριακοσίων σαράντα επτά ευρώ και εβδομήντα τεσσά-
ρων λεπτών) πλέον 2,4% Τ.Χ. και Ο.Γ.Α. 

 Ο Προϊστάμενος 

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ

Ι   

  Αριθμ. απόφ. 735 (2)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 116247/Β7 υπουρ-

γικής απόφασης (ΦΕΚ 2139/τ.Β'/5.08.2014) που 

αφορά στην Ίδρυση-Λειτουργία του Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Αν-

θρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του 

Χώρου» του Τμήματος Γεωγραφίας της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη :
- Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α') 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

- την υπ' αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα «Δι-
ορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΑΔΑ: 
Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 346/ 
17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ,

- την υπ' αρ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: 
Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν. 4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,

- τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του 
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,

- τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 
(ΦΕΚ 148, τ.Α', 16-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυ-
χιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
του άρθρου 24 του Ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177, τ.Α', 25-8-2008), 
του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 (ΦΕΚ 156, τ.Α', 04-9-2009) 
και του άρθρου 37, παρ. 5 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α'),
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- τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του Ν. 4009/2011 
(ΦΕΚ 195 τ.Α') «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότη-
τας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε με τις δια-
τάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228 
τ.Α'), του άρθρου 5, παρ. 8 του Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 τ.Α') 
και του άρθρου 34, παρ. 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α'),

- τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ.Α', 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιό-
τητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 τ.Α') «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου»,

- το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο 
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ-
τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως,

- την υπ' αριθμ. 116247/Β7 υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2139/τ.Β'/5.08.2014) που αφορά στην Ίδρυση - Λει-
τουργία του Π.Μ.Σ «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και 
Σχεδιασμός του Χώρου» του Τμήματος Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου,

- την απόφαση της υπ' αριθμ. 9/18.5.2016 συνεδρίασης 
της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος 
Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου σχετικά με την 
τροποποίηση της υπ' αριθμ. 116247/Β7 υπουργικής από-
φασης (ΦΕΚ 2139/τ.Β΄/5.08.2014) λόγω τροποποίησης 
των άρθρων 6,11 και 12 αυτής,

- τη σχετική απόφαση της υπ' αριθμ. 16/26.5.2016 
Συνεδρίασης της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου,

- το υπ' αριθμ. πρωτ. 1178/28.03.2014 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Γεωγραφίας του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου,

- το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση των άρθρων -6- (Πρόγραμμα Μαθη-
μάτων), -11- (Κόστος λειτουργίας) καθώς και του άρθρου 
-12- «Μεταβατικές Διατάξεις» της υπ' αριθμ. 116247/Β7 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2139/τ.Β'/5.08.2014) που 
αφορά στην Ίδρυση-Λειτουργία του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Ανθρωπογεωγραφία, 
Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου» η οποία τροπο-
ποιείται-διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Γεωγραφίας της Σχολής Κοινωνικών Επι-
στημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Ανθρωπο-
γεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου», 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις 
διατάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α').

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εξειδί-
κευση στην Ανθρωπογεωγραφία, την ανάπτυξη και τον 
σχεδιασμό του χώρου. Αντικειμενικός σκοπός του Π.Μ.Σ. 
είναι η παραγωγή επιστημόνων και ερευνητών υψηλής 
ειδίκευσης ικανών να συμβάλλουν στην ολοκληρωμέ-
νη και αειφόρο χωρο-οικονομική και χωρο-κοινωνική 
ανάπτυξη της χώρας και στην ισότιμη συμμετοχή της 
στον διαμορφούμενο Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο. 
Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

- Η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και έρευνας 
στο προαναφερθέν αντικείμενο.

- Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών 
γνώσεων με τις διεθνείς εξελίξεις των σχετικών επιστη-
μών, ερευνητικών κατευθύνσεων και ειδικοτήτων.

- Η συμβατότητα των παρεχόμενων μεταπτυχιακών 
γνώσεων με τις ειδικές αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας 
και τα ιδιαίτερα χωρο-κοινωνικά της προβλήματα.

- Η παραγωγή επιστημονικών στελεχών με σύγχρονες 
ανταγωνιστικές γνώσεις στην αγορά εργασίας.

Με βάση αυτούς τους στόχους, το Π.Μ.Σ. έχει σκοπό 
να διαμορφώσει στελέχη ικανά να αντεπεξέλθουν σε 
τομείς επιστημονικού και επαγγελματικού προσανατο-
λισμού που συνάδουν με τα επιστημονικά αντικείμενα 
του προγράμματος.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευ-
σης (Μ.Δ.Ε.) στην «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και 
Σχεδιασμό του Χώρου».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνω-
ρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται 
επίσης πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχια-
κού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων - Γλώσσα διδασκαλίας

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαι-
τούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχό-
ληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους 
εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την 
απονομή του κατά το άρθρο -3- τίτλου ορίζονται ως εξής:

Τα προσφερόμενα μεταπτυχιακά μαθήματα διακρί-
νονται σε:

- Μαθήματα κορμού τα οποία έχουν ως σκοπό την 
απόκτηση του βασικού γνωστικού υπόβαθρου σε θέ-
ματα Ανθρωπογεωγραφίας, Ανάπτυξης και Σχεδιασμού 
του Χώρου. Τα μαθήματα αυτά είναι Υποχρεωτικά (Υ) 
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και ο/η φοιτητής/τρια οφείλει να τα παρακολουθήσει 
ανελλιπώς και να εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά.

- Μαθήματα εμβάθυνσης τα οποία έχουν ως σκοπό την 
εμβάθυνση και εξειδίκευση των γνώσεων σε επιμέρους 
γνωστικές περιοχές του προγράμματος. Τα μαθήματα 
αυτά είναι Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά (ΥΕ) με την έννοια 
ότι οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να επιλέ-
ξουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε έναν συγκεκριμένο 
αριθμό από αυτά.

- Μαθήματα ελεύθερης επιλογής (Ε), τα οποία εστιά-
ζουν σε διάφορες άλλες πτυχές της ανθρωπογεωγραφί-
ας, ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου. Οι φοιτητές/
τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να επιλέξουν και να εξετα-
στούν επιτυχώς σε έναν συγκεκριμένο αριθμό από αυτά.

Όλα τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και αντιστοιχούν 
σε επτάμισι (7,5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). H μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) 
πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Τα προσφερόμενα μαθήματα κατανέμονται στα τρία 
εξάμηνα (Α-Γ) του Π.Μ.Σ. ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Τίτλος μαθήματος
Πιστωτικές
Μονάδες 
(ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (Υ)

1 Χώρος, Κοινωνία, Πολιτισμός 7.5

2
Ζητήματα θεωρίας και πολιτικών 
πολεοδομικού και χωροταξικού 
σχεδιασμού

7.5

3 Γεωπολιτικές προσεγγίσεις και 
σχεδιασμοί 7.5

4 Χωρικός Σχεδιασμός και Κοινωνικά 
Κινήματα πόλης και περιφέρειας 7.5

ΣΥΝΟΛΟ (ECTS) 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Δυνατότητα δήλωσης 
- 3 υποχρεωτικών κατ' επιλογή μαθημάτων και 1 
μαθήματος επιλογής ή 
- 2 υποχρεωτικών κατ' επιλογή μαθημάτων και 2 
μαθημάτων επιλογής

α/α Τίτλος μαθήματος
Πιστωτικές 
Μ ο ν ά δ ε ς 
(ECTS)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΜΒΑΘΥΝΣΗΣ (ΥΕ)

1 Μεθοδολογία Έρευνας στην 
Ανθρωπογεωγραφία 7.5

2 Αστική Ανάπτυξη και Πολιτικές 7.5

3 Παγκόσμια γεω-οικονομία και 
άνιση ανάπτυξη 7.5

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Ε)

4 Ανθρωπογεωγραφία του 
Αναπτυσσόμενου Κόσμου 7.5

5 Μέθοδοι προβολής και διδασκαλί-
ας της Ανθρωπογεωγραφίας 7.5

6 Γεωγραφία των Μετακινήσεων 7.5

ΣΥΝΟΛΟ (ECTS) 30

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

α/α Τίτλος μαθήματος
Πιστωτικές 
Μονάδες 
(ECTS)

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία

30

Oι υποχρεώσεις των φοιτητών/τριών ως προς την επι-
λογή και παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων 
κατανέμονται ανά εξάμηνο ως εξής:

Α' Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό 
οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται στην επιλογή και επιτυ-
χή παρακολούθηση και των τεσσάρων (4) μαθημάτων 
κορμού του Π.Μ.Σ.

Β' Εξάμηνο: Κατά την εγγραφή τους στο εξάμηνο αυτό οι 
φοιτητές/τριες έχουν τις εξής εναλλακτικές δυνατότητες:

(α) είτε να επιλέξουν και παρακολουθήσουν τρία (3) 
μαθήματα εμβάθυνσης από τα προσφερόμενα -ΥΕ- μα-
θήματα και ένα (1) μάθημα ελεύθερης επιλογής από τα 
προσφερόμενα -Υ- μαθήματα

(β) ή να επιλέξουν και παρακολουθήσουν δύο (2) μα-
θήματα εμβάθυνσης από τα προσφερόμενα -ΥΕ- μαθή-
ματα και δύο (2) μαθήματα ελεύθερης επιλογής από τα 
προσφερόμενα -Ε- μαθήματα

Γ' Εξάμηνο: Κατά το εξάμηνο αυτό οι φοιτητές/τριες υπο-
χρεούνται στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους έρευ-
νας και τη συγγραφή της μεταπτυχιακής τους διατριβής.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών μαθη-
μάτων είναι η ελληνική. Ορισμένα, ωστόσο, μαθήμα-
τα μπορούν να προσφέρονται στην αγγλική εφόσον η 
πλειοψηφία των εγγεγραμμένων στα μαθήματα αυτά 
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι αλλοδαποί/ες, και 
εφόσον οι αντίστοιχοι διδάσκοντες/ουσες το επιθυμούν.

Σε συνεννόηση μεταξύ διδασκόντων/ουσών συγγε-
νών μαθημάτων, θα οργανώνονται κοινά εργαστήρια 
(studios) που θα περιλαμβάνουν αφενός διαλέξεις θε-
ωρίας και αφετέρου κοινές πρακτικές ασκήσεις και ερ-
γασίες. Είναι ακόμα δυνατόν να οργανώνονται κοινές 
εκπαιδευτικές εκδρομές και εργασίες πεδίου (fieldtrips).

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε 35 φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8 
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 
Γεωγραφίας και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου ή άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, 
καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του αρθρ. 5 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α') 
όπως ισχύει σήμερα.
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Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή του οικείου Τμήματος και του Ιδρύματος.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2021-2022 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α'), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
τ.Α') το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουρ-
γίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες 
ανέρχεται στο ποσό των 27.300 ευρώ και αναλύεται σε 
κατηγορίες δαπανών ως εξής:

A/A Κατηγορία δαπάνης Σύνολο (€)

1
Αμοιβές - Αποζημιώσεις διδα-
κτικού, τεχνικού και διοικητικού 
προσωπικού

11.000

2 Μετακινήσεις 3.000

3 Αγορά εκπαιδευτικού υλικού 2.700

4 Αναλώσιμα /Λοιπές δαπάνες 2.000

5 Προμήθεια, συντήρηση 
εξοπλισμού/λογισμικού

2.000

6 Δαπάνες δημοσιότητας 3.000

7 Υποτροφίες 3.600

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.300
Το ανωτέρω κόστος λειτουργίας καλύπτεται από δίδα-

κτρα καθώς και από άλλες πηγές όπως χορηγίες, δωρεές, 
έσοδα από ερευνητικά και άλλα προγράμματα, κ.λπ.

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΜΣ με 
τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός 
του Χώρου» που έχουν εισαχθεί μέχρι το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016 θα περατώσουν τις σπουδές τους σύμ-
φωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 116247/Β7 υπουρ-
γικής απόφασης (ΦΕΚ 2139/τ.Β'/5.08.2014).

Για τους εισακτέους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες 
ακαδ. έτος 2016-2017 και εντεύθεν, θα ισχύσουν οι δια-
τάξεις της παρούσας απόφασης Πρύτανη.

Όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στην παρούσα απόφα-
ση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών και τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα Νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη, 24 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ

     Αριθμ. απόφ. 736 (3)
Έγκριση ίδρυσης - λειτουργίας νέου Προγράμ-

ματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος 

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πα-

νεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Μεταπτυχιακό 

Δίπλωμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης 

μέσω Έρευνας» 

 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του Π.δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α') 

«Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει,

- την υπ' αριθμ. 5178/16.05.2014 απόφαση του 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα 
«Διορισμός Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου» 
(ΑΔΑ: Ω0Ψ5469Β7Λ-ΖΚΒ), η οποία δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 346/17.06.2014, τ. ΥΟΔΔ,

- την υπ' αρ. Φ. 120.61/17/115922/Β2/23.07.2014 (ΑΔΑ: 
Ω3ΞΟ9-ΑΥ4) διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παι-
δείας και θρησκευμάτων με θέμα «Διορισμός Πρύτανη 
του Πανεπιστημίου Αιγαίου σύμφωνα με το Ν.4009/2011 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»,

- τις διατάξεις της παρ. 18 του άρθρου 8 του 
Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις 
της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012,

- τις διατάξεις του Ν. 3685/2008 και ιδίως το άρθρο 6 
(ΦΕΚ 148, τ.Α', 16-7-2008) «θεσμικό πλαίσιο για τις με-
ταπτυχιακές σπουδές», όπως τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3696/2008 (ΦΕΚ 177, 
τ.Α', 25-8-2008), του άρθρου 27 του Ν. 3794/2009 
(ΦΕΚ 156, τ. Α', 04-9-2009) και του άρθρου 37, παρ. 5 του 
Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α'),

- τις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 11α του 
Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ. Α') «Δομή, λειτουργία, διασφά-
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροπο-
ποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 47, παρ. γ' του 
Ν. 4025/2011(ΦΕΚ 228 τ.Α'), του άρθρου 5, παρ. 8 του 
Ν. 4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α') και του άρθρου 34, παρ. 2 του 
Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 τ.Α'),

- τις διατάξεις του Ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189, τ. Α', 02-08-2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
διπλώματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- το Π.δ. 93/2013 (ΦΕΚ 131 τ.Α') «Κατάργηση Τμήματος, 
ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμη-
μάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου», 

- το άρθρο 34 του Ν. 4301/2014 σύμφωνα με το οποίο 
η τελική έγκριση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών πραγματοποιείται πλέον με απόφαση του Πρύ-
τανη κάθε Ιδρύματος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, 

- το απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης 
Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Μηχανικών Οικονομί-
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ας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 
13/13.04.2016),

- το απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου Ειδι-
κής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (συνεδρία 
16/26.5.2016),

- το υπ' αριθμ. 1367/02.05.2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

- το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ-
πολογισμού, αποφασίζει:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 την ίδρυση και λει-
τουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του 
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πα-
νεπιστημίου Αιγαίου με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα 
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» 
(Master by Research on Financial and Management 
Engineering) ως ακολούθως:

Άρθρο 1 
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-17 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μη-
χανικών Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master 
by Research on Financial and Management Engineering), 
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις δια-
τάξεις του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α'), όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2 
Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, 
τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, εργαλείων στο χώρο της 
Έρευνας των Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης. Σκο-
πός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η 
προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας αφε-
νός, και η κατάρτιση επιστημόνων αφετέρου, οι οποίοι 
είναι απαραίτητοι για τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και 
αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Το Π.Μ.Σ. στοχεύει να 
προσδώσει στους αποφοίτους του ανταγωνιστικά πλεο-
νεκτήματα, όπως η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πο-
λύπλοκων προβλημάτων που συνδυάζουν πολλαπλούς 
τομείς της τεχνολογίας, πληροφορικής, διοίκησης και οι-
κονομίας. Οι σκοποί του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας» (Master by 
Research on Financial and Management Engineering)» 
του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι ειδικότερα οι ακόλουθοι:

• Η προαγωγή της επιστήμης και της έρευνας στο αντι-
κείμενο του προγράμματος

• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου

• Η συνεργασία με ελληνικούς, ευρωπαϊκούς και διε-
θνείς επιστημονικούς οργανισμούς που ασχολούνται με 
θέματα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης.

Άρθρο 3 
Μεταπτυχιακός Τίτλος

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
(Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης μέσω Έρευνας».

Άρθρο 4 
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων 
Πανεπιστημίων και Τμημάτων Ανώτατων Στρατιωτικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) της ημεδαπής, ομο-
ταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής κα-
θώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού 
αντικειμένου.

Άρθρο 5 
Χρονική Διάρκεια

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχι-
ακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξά-
μηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης, ενώ για το 
μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια ορίζεται σε πέντε 
(5) εξάμηνα.

Άρθρο 6 
Πρόγραμμα μαθημάτων - ΓΛώσσα διδασκαλίας

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που 
απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται 
σε 90 και συγκεκριμένα απαιτείται η συμπλήρωση 30 
ECTS ανά εξάμηνο και η επιτυχής παρακολούθηση δύο 
(2) υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο (2) μαθημάτων 
επιλογής, η επιτυχής υποστήριξη μεταπτυχιακής διπλω-
ματικής εργασίας με καθαρή συνεισφορά στην απόκτη-
ση νέας επιστημονικής γνώσης καθώς και η υποβολή 
δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων, τα οποία 
θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά κατόπιν κρίσης για 
δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό περιοδικό 
ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο. Ειδικότερα, 
στο Α' εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να παρακο-
λουθήσει επιτυχώς ένα (1) Υποχρεωτικό μάθημα και ένα 
(1) μάθημα Επιλογής από τα οκτώ (8) προσφερόμενα. 
Αντίστοιχα, στο Β' εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια θα πρέ-
πει να παρακολουθήσει επιτυχώς ένα (1) Υποχρεωτικό 
μάθημα και ένα (1) μάθημα Επιλογής από τα ένδεκα (11) 
προσφερόμενα. Τέλος, στο Γ' εξάμηνο ο/η φοιτητής/τρια 
θα πρέπει να υποβάλει δύο (2) πρωτότυπα επιστημονικά 
άρθρα, τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά κατό-
πιν κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό 
περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο και 
τη μεταπτυχιακή διπλωματική του/της εργασίας με κα-
θαρή συνεισφορά στην απόκτηση νέας επιστημονικής 
γνώσης.

Η ανακατανομή μαθημάτων στο πρόγραμμα μερι-
κής φοίτησης θα γίνει με αποφάσεις των οργάνων και 
θα περιλαμβάνεται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών 
Σπουδών.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελλη-
νική. Για να διευκολυνθεί η διεθνοποίηση του ΠΜΣ (π.χ. 
πρόσκληση ξένων διδασκόντων) μέρος των μαθημά-
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των μπορεί να διδάσκεται/εξετάζεται και στην αγγλική 
γλώσσα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής 
Σύνθεσης του Τμήματος.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως 
εξής:

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

1.1
Τεκμηρίωση Παραγόμενης 
Ερευνητικής Δραστηριό-
τητας Ι

Υ 20

1.2 Διοίκηση και Στρατηγική 
για Μηχανικούς Ε 10

1.3
Διοικητική Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική 
Διοίκηση

Ε 10

1.4 Διεθνής Μακροοικονομική Ε 10

1.5 Διεθνής Χρηματοοικονομι-
κή: Θεσμοί και Αγορές Ε 10

1.6 Χρηματοοικονομικά 
Μαθηματικά Ε 10

1.7 Διαχείριση Πληροφορια-
κών Συστημάτων Ε 10

1.8 Διαχείριση Ανθρωπίνων 
Πόρων Ε 10

1.9 Μεθοδολογίες 
Επιχειρησιακής Έρευνας Ε 10

Σύνολο: 30

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

ΙΙ.1
Τεκμηρίωση Παραγόμενης 
Ερευνητικής Δραστηριό-
τητας II

Υ 20

ΙΙ.2 Υπολογιστικές Μέθοδοι 
Λήψης Αποφάσεων Ε 10

ΙΙ.3 Χρηματοοικονομική 
Οικονομετρία Ε 10

ΙΙ.4 Προσομοίωση Χρηματοοι-
κονομικών Σεναρίων Ε 10

ΙΙ.5 Δυναμική των Χρηματοοι-
κονομικών Αγορών Ε 10

ΙΙ.6 Διοίκηση Λειτουργιών και 
Παραγωγής Ε 10

ΙΙ.7 Διοίκηση Εφοδιαστικής 
Αλυσίδας Ε 10

ΙΙ.8 Διοίκηση Έργων και 
Διαχείριση Κινδύνων Ε 10

ΙΙ.9 Δημόσια Διοίκηση (Κράτος-
Θεσμοί-Διακυβέρνηση) Ε 10

ΙΙ.10
Δημόσια Οικονομικά / 
Οικονομική και Φορολογι-
κή Πολιτική

Ε 10

11.11 Διαχείριση Δημοσίων Επεν-
δύσεων - Έργων Ε 10

11.12
Διοίκηση Αλλαγών - Ανα-
διοργάνωση - Μεταρρυθ-
μίσεις

Ε 10

Σύνολο: 30

Γ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κωδικός Τίτλος Μαθήματος Υ/Ε Π.Μ. 
(ECTS)

ΙΙI.1 Ολοκλήρωση Μεταπτυχια-
κής Διπλωματικής Εργασίας Υ 15

III.2 Αξιολόγηση επιστημονικών 
άρθρων Υ 15

Σύνολο: 30

Οι τίτλοι μαθημάτων «Τεκμηρίωση Παραγόμενης 
Ερευνητικής Δραστηριότητας Ι» και «Τεκμηρίωση Παρα-
γόμενης Ερευνητικής Δραστηριότητας ΙΙ» αφορούν την 
υποστήριξη των απαιτήσεων της μεταπτυχιακής έρευνας 
και περιλαμβάνουν την υποβολή γραπτής έκθεσης και 
προφορικής υποστήριξης ενώπιον της επιτροπής καθώς 
για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται η 
υποβολή δύο (2) πρωτότυπων επιστημονικών άρθρων, 
τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει αποδεκτά κατόπιν 
κρίσης για δημοσίευση σε εγκεκριμένο επιστημονικό 
περιοδικό ή διεθνές συνέδριο ή κεφάλαιο σε βιβλίο. Ει-
δικότερα, το μάθημα «Τεκμηρίωση Παραγόμενης Ερευ-
νητικής Δραστηριότητας Ι» στο χειμερινό εξάμηνο θα 
πρέπει να περιλαμβάνει: α) τη διατύπωση του ερευνη-
τικού προβλήματος β) τη βιβλιογραφική επισκόπηση γ) 
τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, ενώ το μάθημα «Τεκ-
μηρίωση Παραγόμενης Ερευνητικής Δραστηριότητας 
ΙΙ» στο εαρινό εξάμηνο θα περιλαμβάνει αντίστοιχα: α) 
την ανάπτυξη μεθοδολογίας/μοντέλου β) το σχεδιασμό 
πειραμάτων γ) το χρονοδιάγραμμα των προγραμματιζό-
μενων δημοσιεύσεων.

Άρθρο 7 
Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων κατ' έτος ορίζεται κατ' ανώτατο 
όριο σε τριάντα (30) μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες.

Άρθρο 8 
Προσωπικό 

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν Καθηγητές/τριες και υπη-
ρετούντες/ούσες Λέκτορες του Τμήματος Μηχανικών 
Οικονομίας και Διοίκησης και άλλων Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου ή άλλων Πανεπιστημίων της 
ημεδαπής καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων/
ουσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του 
Ν. 3685/2008.



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23635Τεύχος Β’ 2171/13.07.2016

Άρθρο 9 
Υλικοτεχνική Υποδομή

Οι ανάγκες λειτουργίας του ΠΜΣ θα καλύπτονται από 
την εκάστοτε υπάρχουσα υλικοτεχνική και ηλεκτρονική 
υποδομή και υπηρεσίες του οικείου Τμήματος και του 
Ιδρύματος.

Άρθρο 10 
Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το Ακαδ. Έτος 
2023-24 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α 
του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 τ.Α'), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 11 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 
τ.Α') το 65% του ετήσιου συνολικού κόστους λειτουργίας 
του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρ-
χεται στο ποσό των δεκαεννέα χιλιάδων πεντακοσίων 
ευρώ (19.500,00€) και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

Α/Α Κατηγορία δαπάνης Σύνολο (€)

1
Αμοιβές - Αποζημιώσεις 
διδακτικού, τεχνικού και 
διοικητικού προσωπικού

2.000,00

2 Μετακινήσεις* 14.500,00

3 Αγορά εκπαιδευτικού υλικού 500,00

4 Αναλώσιμα /Λοιπές δαπάνες 500,00

5 Προμήθεια, συντήρηση 
εξοπλισμού/λογισμικού 500,00

6 Δαπάνες δημοσιότητας 1.000,00

7 Υποτροφίες 500,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 19.500,00

* Αφορά την κάλυψη εξόδων συμμετοχής μεταπτυχι-
ακών φοιτητών/τριών σε συνέδρια.

Oι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. προέρχονται 
από δίδακτρα των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, κα-
θώς και άλλες πηγές (δωρεές, κληροδοτήματα, χορηγίες 
φορέων, κ.λπ.).

Άρθρο 12 
Μεταβατικές Διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Μυτιλήνη 24 Ιουνίου 2016

Ο Πρύτανης

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ  
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*02021711307160008*

Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  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
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