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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9995/28-9-2018
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 4703/22-10-2018),
με θέμα: Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
και Κοινωνικών Επιστημών.

2

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7486/17-7-2018 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 3484), με θέμα: Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ»
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

3

Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 1486/Φ20
απόφασης (Β’ 3281/τ’ Β/27.08.2019) περί επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής Informatics Engineering».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 10446
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 9995/28-9-2018
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 4703/22-10-2018),
με θέμα: Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση Δημόσιο Μάνατζμεντ» του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.
H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
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2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία,
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»
(Α’ 195), όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και
τις συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα
13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως ισχύει σήμερα με
τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α’ 189) «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 83), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας
των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β’ 4334).
8. Την υπ’ αρ. 7486/17-7-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ» (Β’ 3484).
9. Την υπ’ αρ. 9995/28-9-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
σχετικά με τον κανονισμό σπουδών του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση Δημόσιο Μάνατζμεντ» (Β’ 4703).
10. Την υπ’ αρ. 22/14-12-2020 (θέμα 13ο Β) απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου προτείνονται
τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ».
11. Την υπ’ αρ. 7/15-1-2020 (θέμα 1ο) απόφαση της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
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12. Την υπ’ αρ. 1/21-1-2021 (θέμα 10ο Β) απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά
με την έγκριση τροποποιήσεων του Κανονισμού Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ».
13. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (ΥΟΔΔ
564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» καθώς
και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 (ΥΟΔΔ 650)
«Παράταση της Θητείας του Πρύτανη και των Τεσσάρων
(4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
14. Την υπ’ αρ. 48589/30-9-2019 (Β’ 3803) απόφαση
του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: «Καθορισμός του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 9995/28-9-2018
απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 4703), με θέμα: Κανονισμός Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ» του
Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σύμφωνα
με την υπ’ αρ. 22/14-12-2020 (θέμα 13Βο) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως
προς τα άρθρα 4, 5 και 6.
Άρθρο 4
Αριθμός Εισακτέων, Κριτήρια
και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε εκατό (100) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Κατά τα λοιπά, ως προς τον αριθμό των εισακτέων, ισχύουν τα αναφερόμενα στην Πράξη Έγκρισης του Π.Μ.Σ.,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το Τμήμα, σε ημερομηνίες που ορίζονται από την Συνέλευση ή την Ε.Δ.Ε., προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή
διαδικασία (πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) για
την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.
Στην πρόσκληση αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, κατηγορίες πτυχιούχων και αριθμός εισακτέων,
τρόπος εισαγωγής, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατατίθενται
στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη
είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή ή εκτυπωμένη φόρμα
της ηλεκτρονικής αίτησης.
2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου και πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. από όσους διαθέτουν πτυχίο
από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.
3. Φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (και των
δύο όψεων).
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5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) που μπορεί να αντικαθίσταται από
βεβαιωμένες σπουδές σε αγγλόφωνα πανεπιστήμια ή
κατοχή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας ή κατοχή πτυχίου
Αγγλόφωνου Τμήματος Ελληνικού ΑΕΙ ή διαπίστωση
αντίστοιχου επιπέδου γνώσης κατόπιν εξέτασης που
αποδεικνύει την επαρκή γνώση της γλώσσας.
Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας μπορεί να υποκαθίσταται από αντίστοιχου επιπέδου γνώση της Γαλλικής
ή της Γερμανικής γλώσσας.
7. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.
8. Φωτοαντίγραφο άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δεύτερου πτυχίου (προαιρετικά).
9. Δύο συστατικές επιστολές (προαιρετικά).
10. Δημοσιεύσεις ή έγγραφο δημόσιο ή ιδιωτικό που
βεβαιώνει ερευνητική δραστηριότητα (προαιρετικά).
Κριτήρια και αξιολόγηση κριτηρίων επιλογής:
Η βαθμολογία που λαμβάνει κάθε υποψήφιος προκύπτει από εφαρμογή σειράς κριτηρίων. Κάθε υποψήφιος
βαθμολογείται από την Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης
(Ε.Ε.Ε.) με άριστα το 100 και με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχα καθοριζόμενους συντελεστές:
1. Βαθμός πτυχίου (30% της συνολικής βαθμολογίας).
2. Η επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών (10% της συνολικής βαθμολογίας).
3. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα και δημοσιεύσεις, αν υπάρχουν (10% της συνολικής βαθμολογίας).
4. Συνέντευξη και εκτίμηση λοιπών προσόντων και
επιδόσεων (50%, της συνολικής βαθμολογίας).
Ειδικότερα:
Αξιολόγηση κατά την συνέντευξη της προσωπικότητας και ιδίως κριτικής ικανότητας (30% της συνολικής
βαθμολογίας).
Εκτίμηση συνολικά λοιπών προσόντων και επιδόσεων
(20% της συνολικής βαθμολογίας).
Εκτιμώμενα (αν υπάρχουν) άλλα προσόντα, είναι ιδίως:
η κατοχή άλλου ή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων, δεύτερου πτυχίου, επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενα
σχετικά με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., σχετικά μαθήματα
και επιδόσεις σε αυτά και οποιοδήποτε άλλο συναφές με
το Π.Μ.Σ προσόν ή επίδοση.
Κατά την συνέντευξη, σταθμίζονται ιδίως η κριτική,
και ειδικότερα η συνθετική και αναλυτική ικανότητα του
υποψηφίου.
Σε περίπτωση έλλειψης των δύο στοιχείων αριθμ. 2 και
3, με βαθμολογικό συντελεστή 10% (διπλωματική εργασία και ερευνητική δραστηριότητα), ο βαθμολογικός
συντελεστής και των δύο (δηλαδή το 20%) ενσωματώνεται στον βαθμό πτυχίου.
Η διαδικασία επιλογής γίνεται από αρμόδια Επιτροπή
Επιλογής και Εξέτασης, που ορίζεται από τη Συνέλευση
του Τμήματος, μετά από πρόταση της Σ.Ε. Ο αριθμός των
μελών της Επιτροπής Επιλογής και Εξέτασης καθορίζεται
στην ως άνω πρόταση της Σ.Ε. και τα μέλη της μπορεί να
είναι μέλη της Σ.Ε. ή και μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει
μεταπτυχιακό έργο στο Π.Μ.Σ.
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Οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από όλα τα ως άνω, μετέχουν στην διαδικασία
της επιλογής. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να παρασχεθεί, μετά
από υποβολή σχετικού αιτήματος προς την Επιτροπή
Επιλογής και Εξέτασης, δυνατότητα μεταγενέστερης
συμπλήρωσης ελλειπόντων δικαιολογητικών.
Η Επιτροπή καταρτίζει πλήρη κατάλογο με όλους
τους υποψηφίους και ύστερα από τον σχετικό έλεγχο,
απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια
που έχουν καθοριστεί και καλεί σε συνέντευξη, τους προκρινόμενους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τα
προαπαιτούμενα.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, με βάση φάκελο δικαιολογητικών και συνέντευξη, καταρτίζεται ο
τελικός πίνακας των επιτυχόντων. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας, με υπολογισμό δύο δεκαδικών ψηφίων (εάν
υπάρχουν δεκαδικές υποδιαιρέσεις), είναι δυνατή μετά
από καθορισμό από την Σ.Ε. του επιπλέον αριθμού των
φοιτητών που είναι δυνατόν να εισαχθεί (μέχρι ποσοστό
10% των εισακτέων): α) η εισαγωγή όλων των ισοβαθμησάντων ως υπεράριθμων, β) αν υπάρχει μεγαλύτερος
αριθμός ισοβαθμησάντων υποψηφίων από τον καθοριζόμενο, κατά τα ανωτέρω, αριθμό, τότε για την τελική
τους κατάταξη λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις σε τυχόν σχετικά διδαχθέντα μαθήματα και η επαγγελματική
εμπειρία.
Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την
Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 5
Διάρκεια και Όροι Φοίτησης
Τίθεται η διατύπωση «Άρθρο 5» πάνω από τον τίτλο
του Κανονισμού του ΠΜΣ «Διάρκεια και όροι φοίτησης»
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Σπουδών-Έλεγχος Γνώσεων
Στο αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνονται τα υποχρεωτικά μαθήματα, τα προαιρετικά μαθήματα, αν υπάρχουν, τα εξάμηνα σπουδών,
το ωρολόγιο πρόγραμμα, οι διδακτικές ώρες, η γλώσσα
διδασκαλίας του Προγράμματος, καθώς και οι πιστωτικές
μονάδες του κάθε μαθήματος και της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας (Μ.Δ.Ε.) για την απόκτηση του
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει στην εξέταση
του μαθήματος ή μαθημάτων, ούτως ώστε σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών θεωρείται ότι δεν έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το
Πρόγραμμα, εξετάζεται, ύστερα από αίτησή του, από τριμελή επιτροπή μελών ΔΕΠ της Σχολής, οι οποίοι έχουν το
ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με το εξεταζόμενο
μάθημα και ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης
διδάσκων. Άλλως η εξέταση του αποτυχόντος φοιτητή
διεξάγεται εκ νέου από τον ίδιο τον διδάσκοντα.
Ο έλεγχος στα επιμέρους μαθήματα γίνεται με γραπτές
ή προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών
ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:
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- Άριστα (8,5 έως 10)
- Λίαν Καλώς (6,5 έως 8,49)
- Καλώς (5 έως 6,49)
- Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του.
Οι φοιτητές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν
σεμινάρια μικροδιδασκαλίας για διάφορα ειδικά θέματα, για την οργάνωση των οποίων αποφασίζει η Σ.Ε. και
εγκρίνει η Συνέλευση του Τμήματος.
Για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, η Σ.Ε. ύστερα από αίτηση του υποψηφίου, στην
οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, ο προτεινόμενος
επιβλέπων, ορίζει τον/την επιβλέποντα/ουσα αυτής και
συγκροτεί Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή για την έγκριση
της εργασίας, ένα μέλος της οποίας είναι ο Επιβλέπων/
πουσα.
Η διπλωματική εργασία ανατίθεται, μετά την ολοκλήρωση των οκτώ (8) μαθημάτων του Α’ και Β’ εξαμήνου
από την Σ.Ε., η οποία ορίζει και τον Επιβλέποντα και δύο
(2) ακόμη μέλη υποστηρίξεως, μετά από πρόταση του
τελευταίου, που συγκροτούν την Τριμελή Εξεταστική
Επιτροπή.
Η διπλωματική εργασία υποστηρίζεται εντός του χρόνου του εξαμήνου που αντιστοιχεί στην εκπόνηση της.
Η διπλωματική εργασία υποστηρίζεται ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής και με υποχρεωτική την παρουσία του Επιβλέποντα Καθηγητή. Σε περίπτωση που από την Επιτροπή διαπιστωθεί η ανάγκη βελτιώσεων, μπορεί να ορίσει
εύλογο χρόνο για την πραγματοποίηση των βελτιώσεων.
Ο χρόνος υποστήριξης μπορεί να παρατείνεται με
απόφαση της Σ.Ε. μέχρι ένα (1) έτος από την λήξη του
αντιστοιχούντος στην εκπόνησή της κανονικά εξαμήνου,
μετά από πρόταση του επιβλέποντα καθηγητή προς της
Σ.Ε. και εφόσον κρίνεται ότι συντρέχουν σοβαροί προς
τούτο λόγοι.
Ο αριθμός των διπλωματικών εργασιών δεν είναι
δυνατό να υπερβαίνει για κάθε διδάσκοντα το 1/6 των
φοιτητών του Τμήματος.
Τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει
να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με
το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ..
Η παρουσίαση και υποστήριξη της Μεταπτυχιακής
Διπλωματικής Εργασίας γίνεται ενώπιον της Τριμελούς
Εξεταστικής Επιτροπής, σε ημερομηνία και τόπο που ορίζεται από τα μέλη της. Κατόπιν της έγκρισης της από την
Επιτροπή, αναρτάται στον προσφερόμενο προς τούτο
διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν υφίσταται αντικειμενική αδυναμία ή σπουδαίος λόγος, είναι δυνατή η αντικατάσταση του επιβλέποντα ή μέλους της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, μετά από απόφαση της Συνέλευσης
του οικείου Τμήματος.
Ο βαθμός του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Δ.Μ.Σ.) προκύπτει από τον σταθμικό μέσο όρο των μαθημάτων του Π.Μ.Σ. και της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (η στάθμιση γίνεται από τις πιστωτικές
μονάδες των μαθημάτων και της Μ.Δ.Ε.) και υπολογίζεται, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
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Σε κάθε υποχρεωτικό μάθημα αντιστοιχούν 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και στην διπλωματική 15 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων
(ECTS) του Προγράμματος είναι ενενήντα (90).
Μπορεί να οργανώνεται, με απόφαση της Σ.Ε. που
εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος, διδασκαλία
εξ αποστάσεως, για μέρος του Προγράμματος Σπουδών
του Π.Μ.Σ., υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις του νόμου.
Το Π.Μ.Σ. μπορεί να προτείνει και να υλοποιεί ερευνητικά έργα και επιστημονικές εκδηλώσεις (συνέδρια, ημερίδες κ.λπ.) στα γνωστικά αντικείμενά του και στις σχετικές με αυτά επιστημονικές και ερευνητικές περιοχές.
Τούτο δε ενεργεί ή από μόνο το Π.Μ.Σ. ή σε συνεργασία
με άλλους φορείς ή υποκείμενα ακαδημαϊκής - ερευνητικής δράσης και με ανάληψη, εν όλω ή εν μέρει, του
κόστους υλοποιήσεως, ανάλογα με τις εκάστοτε υπάρχουσες οικονομικές δυνατότητες του Π.Μ.Σ.
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 9995/28-9-2018 απόφαση
της Διοικούσας Επιτροπής (Β’ 4703), με θέμα: Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών,
Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, εξακολουθεί
να ισχύει.
Η απόφαση αυτή ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 20202021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 10 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 10448
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 7486/17-7-2018 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Β’ 3484), με θέμα: Έγκριση
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ»
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
H ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 38).
2. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, Λειτουργία,
Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α’
195), όπως ισχύει σήμερα με τις τροποποιήσεις και τις
συμπληρώσεις του.
3. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και Λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ρυθμίσεις για την
Έρευνα και Άλλες Διατάξεις» (Α’ 114) και ιδίως τα άρθρα
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13, 30 έως και 37, 43, 45 και 85, όπως ισχύει σήμερα με
τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις του.
4. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14
και 15 (Α’ 189) «Διασφάλιση της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης
Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 (Α’ 83) «Ρυθμίσεις για
την Έρευνα και Άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
6. Την υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
σχετικά με την: «Εφαρμογή των Διατάξεων του ν. 4485/
2017 (Α’ 114) για Θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και
Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών - Λοιπά Θέματα».
7. Την υπό στοιχεία 216772/Z1/08-12-2017 υπουργική
απόφαση (Β’ 4334) «Τρόπος Κατάρτισης του Αναλυτικού
Προϋπολογισμού Λειτουργίας και της Έκθεσης Βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών».
8. Την υπ’ αρ. 7486/17-7-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ» (Β’ 3484).
9. Την υπ’ αρ. 9995/28-9-2018 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
σχετικά με τον κανονισμό σπουδών του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση Δημόσιο Μάνατζμεντ» (Β’ 4703).
10. Την υπ’ αρ. 22/14-12-2020 (θέμα 13οA) απόφαση
της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής όπου προτείνονται
τροποποιήσεις του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ».
11. Την υπ’ αρ. 7/15-1-2020 (θέμα 1ο) απόφαση της
Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής.
12. Την υπ’ αρ. 1/21-1-2021 (θέμα 10οΑ) απόφαση της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής σχετικά με την έγκριση τροποποιήσεων του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση Δημόσιο Μάνατζμεντ».
13. Την υπό στοιχεία 125788/Ζ1/06-08-2019 (ΥΟΔΔ
564) απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Διορισμός Πρύτανη και τεσσάρων (4)
Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» καθώς και την υπό στοιχεία 105167/Ζ1/12-08-2020 (ΥΟΔΔ
650/19-08- 2020) «Παράταση της Θητείας του Πρύτανη
και των Τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής».
14. Την υπ’ αρ. 48589/30-9-2019 απόφαση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: «Καθορισμός
του τομέα ευθύνης και των επιμέρους αρμοδιοτήτων
των τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής» (Β’ 3803).
15. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρους του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
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Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 7486/17-7-2018 απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου
Δυτικής Αττικής (Β’ 3484), με θέμα: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση Δημόσιο Μάνατζμεντ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 22/14-12-2020 (θέμα 13Αο) απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως προς τα άρθρα 6,7 και 11:
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:
ΠΜΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Τίτλος Μαθήματος
Εισαγωγή στη Θεωρία των Δημοσίων Οργανώσεων Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Δημόσιου Τομέα
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - Στρατηγικός Σχεδιασμός
και Αξιολόγηση στο Δημόσιο Τομέα
Στατιστικές Μέθοδοι και Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη
Αποφάσεων στο Δημόσιο Τομέα
Εργασιακές Σχέσεις και Θεσμοί στο Δημόσιο Τομέα

Τύπος

Ώρες/Εβδομάδα

ECTS

Υποχρεωτικό

3

7.5

Υποχρεωτικό

3

7.5

Υποχρεωτικό

3

7.5

Υποχρεωτικό

3

7.5

Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

30

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Διοικητικό Δίκαιο και Θεσμοί

Υποχρεωτικό

3

7.5

Διοίκηση Οικονομικών Πόρων του Δημοσίου Τομέα Δημόσια Οικονομική

Υποχρεωτικό

3

7.5

Υποχρεωτικό

3

7.5

Υποχρεωτικό

3

7.5

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Πληροφοριακά Συστήματα
και Επικοινωνία στο Δημόσιο Τομέα
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας - Διοίκηση Έργου στο
Δημόσιο Τομέα
Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

30

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
Οργανωσιακή Συμπεριφορά - Δεοντολογία και Ηθική στο
Δημόσιο Τομέα

Υποχρεωτικό

3

7.5

Ευρωπαϊκό Θεσμικό Δίκαιο - Ευρωπαϊκή και
Συγκριτική Δημόσια Διοίκηση και Πολιτικές

Υποχρεωτικό

3

7.5

Διπλωματική Εργασία

Υποχρεωτικό

Σύνολο ECTS μονάδων εξαμήνου:

15
30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
(ECTS):

90

Το σύνολο των μαθημάτων καθενός από τα Α’ και Β’ εξάμηνα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες
και καθένα από τα διδασκόμενα σε αυτά μαθήματα αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το Γ’ εξάμηνο
αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες και ειδικότερα τα δύο περιλαμβανόμενα σε αυτό μαθήματα σε
δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (7,5 πιστωτικές μονάδες έκαστο) και η διπλωματική εργασία σε δεκαπέντε (15)
πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Π.Μ.Σ. ανέρχεται σε ενενήντα (90).
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Γλώσσα συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.
Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται στην Ελληνική γλώσσα. Μπορεί
να γραφεί στην Αγγλική γλώσσα, μετά από αίτηση του
μεταπτυχιακού φοιτητή, με σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε εκατό (100). Επιπλέον του ως άνω αριθμού, σε
περίπτωση ισοβαθμίας, είναι δυνατόν να επιλέγονται
υποψήφιοι που ο αριθμός τους δεν υπερβαίνει το ποσοστό του 10% του αριθμού των εισακτέων, κατά τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Π.Μ.Σ..
Άρθρο 11
Έσοδα - Κόστος Λειτουργίας
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Προγράμματος
υπολογίζεται κατ’ αναλογία σε ευρώ 210.000, υποτιθεμένου ότι οι υπηρεσίες του Προγράμματος παρέχονται
δυνητικά δωρεάν για το 30% των φοιτητών και αυξάνεται αντίστοιχα, καθ’ όσο ποσό αυξάνονται και τα έσοδα,
κατά το μέρος που δεν καλύπτεται το ποσοστό αυτό
(30%) εξ οιουδήποτε λόγου. Το 70% του συνολικού ως
άνω κόστους λειτουργίας του Προγράμματος που αφορά στις λειτουργικές δαπάνες ανέρχεται στο ποσό των
ευρώ 147.000, αφού αφαιρεθεί το 30% για κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος. Το κόστος λειτουργίας
του Π.Μ.Σ. προβλέπεται να καλύπτεται σε τακτική βάση
από τέλη φοίτησης. Έκτακτη χρηματοδότηση από δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα, χορηγίες, ερευνητικά
προγράμματα και από άλλους, κατά το νόμο, πόρους,
εφόσον προκύψουν, δύνανται να χρησιμοποιηθούν
προκειμένου να μειωθεί η επιβάρυνση των φοιτητών
σε τέλη φοίτησης ή και για να χορηγηθούν πρόσθετες
παροχές στους φοιτητές. Τα συνολικά τέλη φοίτησης,
για το σύνολο της φοίτησης, ανέρχονται στο ποσό των
ευρώ 3.000. Τα ετήσια έσοδα του Προγράμματος, με μία
εισαγωγή (100) φοιτητών κατά ακαδημαϊκό έτος υπολογίζονται σε ευρώ 210.000, υποτιθεμένου ότι οι υπηρεσίες
παρέχονται δυνητικά δωρεάν για το 30% των φοιτητών.
Το ποσό αυτό των υπολογιζόμενων ετήσιων εσόδων αυξάνεται αντιστοίχως κατά το μέρος που δεν καλύπτεται
το ποσοστό αυτό (30%) εξ οιουδήποτε λόγου.
Η απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης καθορίζεται από τις
προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο. Μπορεί να αποφασίζεται, επίσης, μερική ή ολική απαλλαγή από τα τέλη
φοίτησης, για λόγους που συνδέονται με τις επιδόσεις
και την προσφορά υπηρεσιών, για έργο και δραστηριότητες του Π.Μ.Σ., από πλευράς των φοιτητών. Για την
απαλλαγή αυτή απαιτείται, κατά περίπτωση, απόφαση
της Συντονιστικής Επιτροπής, που επικυρώνεται από τη
Συνέλευση του Τμήματος.
Κατά τα λοιπά, η υπ’ αρ. 7486/17-7-2018 απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής (Β’ 3484), με θέμα: Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια
Διοίκηση - Δημόσιο Μάνατζμεντ» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών
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και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής
Αττικής, εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή ισχύει από το Ακαδημαϊκό Έτος 20202021.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αιγάλεω, 10 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 807/Φ120
(3)
Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 1486/Φ20
απόφασης (Β’ 3281/τ’ Β/27.08.2019) περί επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής Informatics Engineering».
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις 4009/2011 «Δομή, Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α’ 195),
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114), όπως ισχύει και
ιδίως των άρθρων 32 και 45.
3. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους
και λοιπές διατάξεις» (Α’ 70).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 έως 83 του ν. 4727/2020
«Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας
(ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972)
και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
5. Την υπό στοιχεία 319/Φ20/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΙΦ846ΜΗ2Ι-Θ6Β) απόφαση του Πρύτανη του Ελληνικού
Μεσογειακού Πανεπιστημίου με θέμα: «Συγκρότηση της
Συγκλήτου του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου»,
όπως τροποποιήθηκε.
6. Την απόφαση υπό στοιχεία 1486/Φ20 (Β’ 3281)
«Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής - Informatics
Engineering» του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
και Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του
Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου».
7. Το Β’ 3978/2019 «Διορθώσεις σφαλμάτων».
8. Την απόφαση υπό στοιχεία 6338/Φ120 (Β’ 4529)
«Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Π.Μ.Σ. με τίτλο
«Μηχανικών Πληροφορικής» - «Informatics Engineering»
του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ
Κρήτης.
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9. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
στη συνεδρίαση υπό στοιχεία 12/Θ.1/10-12-2019 πράξης με θέμα Έγκριση κατανομής μαθημάτων του ΠΜΣ
«Μηχανικών Πληροφορικής» στις τρεις ήδη υπάρχουσες
κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών του.
10. Την υπό στοιχεία 206997/Ζ1/27-11-2017 πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΟΔΔ
633) με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή Πρύτανη και
τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του ΤΕΙ Κρήτης.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφάσισε:
Tην έγκριση τροποποίησης της απόφασης υπ’ αρ.
1486/Φ20 (Β’ 3281/27.08.2019) περί επανίδρυσης του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής - Informatics Engineering», ως
προς την κατανομή των μαθημάτων στις τρεις ήδη
υπάρχουσες κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών,
όπως αυτές αναφέρονται στον Εσωτερικό Κανονισμό
λειτουργίας του ΠΜΣ, ως εξής:
Κατεύθυνση «Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογές
- Software Technology and Applications»
- Advanced Software Engineering & Big Data Modelling (χειμερινό)
- Semantic Web (χειμερινό)
- Advanced Programming with C (χειμερινό)
- Computational Intelligence (χειμερινό)
- Topics in Management Information Systems
(εαρινό)
- Advanced Topics in Educational Technology
(εαρινό)
- Topics in Usability Evaluation (εαρινό)
- Advanced Topics in AI (εαρινό)
Κατεύθυνση «Δίκτυα και Πολυμέσα - Network and
Multimedia»
- Advanced Topics in Networking (χειμερινό)
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- Advanced Topics in Multimedia and Computer
Graphics (χειμερινό)
- Distributed Systems and Applications (χειμερινό)
- Computational Intelligence (χειμερινό)
- Advanced Topics in Antennas, Electromagnetic
Fields Propagation and Wireless Networks (εαρινό)
- Internet of Things & Applications (εαρινό)
- Realistic Multimedia & Animation (εαρινό)
- Advances on Digital Imaging & Computer Vision
(εαρινό)
Κατεύθυνση «Έξυπνα Συστήματα και Αρχιτεκτονική
υπολογιστών - Intelligent Systems and Computer Architecture»
- Computational Intelligence (χειμερινό)
- Advanced Software Engineering & Big Data Modelling (χειμερινό)
- Advanced Topics in Multimedia and Computer
Graphics (χειμερινό)
- Applied Mathematics (χειμερινό)
- Advances on Digital Imaging & Computer Vision
(εαρινό)
- Multicore Architectures/Embedded Systems & Applications (εαρινό)
- Advanced topics in Biomedical Informatics (εαρινό)
- Internet of Things & Application (εαρινό)
- Για να απονεμηθεί σε κάποιον φοιτητή ο τίτλος της
εξειδίκευσης, απαιτείται να έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον 4 μαθήματα της κατεύθυνσης.
- Δε θα υπάρχουν υποχρεωτικά μαθήματα σε καμία
κατεύθυνση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ηράκλειο, 10 Φεβρουαρίου 2021
Ο Πρύτανης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης 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 ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, 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 Τμήμα 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) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται 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
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης 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 ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες 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 Εθνικό 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, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.
Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστότοπος: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr

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)

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Πείτε μας τη γνώμη σας,
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

*02006151702210008*

