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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
1 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση» των Τμημάτων Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

2

Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική
Λογιστική και Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. ΔΦ 15/4883
(1)
Έγκριση επανίδρυσης Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Δημόσια Διοίκηση» των Τμημάτων Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).

Αρ. Φύλλου 3623

3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
6. Την 65727/Ε5/29-04-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1182/τ.Β΄/08-05-2014) «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: “Διοίκηση
και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων”».
7. Την 3744/27-11-2015 απόφαση του Προέδρου του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2803/τ.Β΄/22-12-2015)
«Έγκριση της τροποποίησης του Τίτλου και του Προγράμματος Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Ιδρύματος με τίτλο “Διοίκηση και Οργάνωση Εκκλησιαστικών Μονάδων”».
8. Την 3412/27-07-2018 απόφαση Συγκλήτου του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 4063/τ.Β΄/17-09-2018)
«Έγκριση ίδρυσης του Διατμηματικού Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση»
των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης
Συστημάτων Εφοδιασμού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας».
9. Το από 23-02-2018 ειδικό πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και
του Τμήματος Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού της
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής
Μακεδονίας
10. Το αριθμ. 1/20-06-2019 πρακτικό της προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
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11. Το αριθμ. 1/27-06-2019 πρακτικό της προσωρινής
Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
12. Τo αριθμ. 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος.
13. Την υπουργική απόφαση 86094/Ζ1/30-05-2019
(ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε
Εγκρίνουμε την επανίδρυση και τη λειτουργία από το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των Τμημάτων
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοίκησης
Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.
ΠΑ.Ε.), με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση», ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και
το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) οργανώνουν και λειτουργούν από
κοινού από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με
τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄
114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
Άρθρο 2
Αντικείμενο - Σκοπός
Αντικείμενο του Διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η παραγωγή και η μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών
αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Δημόσιας
Διοίκησης και της Διοίκησης και Οργάνωσης μονάδων
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Σκοποί του προγράμματος είναι:
α) Η προαγωγή της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον τομέα της
δημόσιας διοίκησης και ιδίως στο αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης του Δημόσιου Τομέα.
β) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών και λειτουργών που ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα διοικητικά τους καθήκοντα και ικανών να συμβάλουν στη
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας
Δημόσιων Υπηρεσιών και οργανισμών.
γ) Η προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών και λειτουργών με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ανάπτυξη
της διοίκησης και οργάνωσης μονάδων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα προωθώντας και υποστηρίζοντας την
αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα.
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Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
(Μ.Δ.Ε.) στη Δημόσια Διοίκηση.
Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το
πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών, εκ των οποίων
το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας.
Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων
Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών
μαθημάτων, συμμετοχή σε πρακτικές ασκήσεις και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.
Το Δ.Π.Μ.Σ. είναι πλήρους φοίτησης και κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και
να εξεταστεί επιτυχώς συνολικά σε δέκα (10) μαθήματα.
Κατά το Α’ εξάμηνο κάθε φοιτητής παρακολουθεί 5 υποχρεωτικά μαθήματα. Κατά το Β’ εξάμηνο κάθε φοιτητής
υποχρεούται να παρακολουθήσει ένα υποχρεωτικό μάθημα και μπορεί να επιλέξει τα υπόλοιπα 4 μαθήματα
από τον κατάλογο των μαθημάτων επιλογής. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες - ECTS.
Κατά το Γ’ εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες - ECTS. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά την επιτυχή
συμπλήρωση 90 μονάδων ECTS.
Το αναλυτικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης έχει ως εξής:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
κωδ Τίτλος Μαθήματος
ΔΜ
Μάνατζμεντ και Στρατηγική στον
101
6
Δημόσιο Τομέα
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
102 σε Δημόσιες Υπηρεσίες και
6
Οργανισμούς
103 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών
6
Διαχείριση και Διοικητική
104 Λογιστική Δημοσίων Υπηρεσιών
6
και Οργανισμών
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105

κωδ
201
207
208
209
210

211

κωδ
301
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Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στη
Δημόσια Διοίκηση
Σύνολο
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Τίτλος Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Έρευνα στη Δημόσια Διοίκηση
Επιλεγόμενα μαθήματα (4 από 5)
Επικοινωνία - Διαχείριση Κρίσεων
Πληροφοριακά Συστήματα και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
(e-services)
Διαχείριση Έργων και
Προγραμμάτων
Ειδικά θέματα στη Δημόσια
Διοίκηση: Ποιότητα και
αποτελεσματικότητα στη Δημόσια
Διοίκηση - Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη
Σύνολο
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
Τίτλος Μαθήματος
Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία
Σύνολο

6
30

8 του ν. 4485/2017, το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και
το ακαδημαϊκό έτος 2026 - 2027, οπότε θα αξιολογηθεί
η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.
Άρθρο 11
Κόστος λειτουργίας

ΔΜ
6
6
6
6
6

6

30
ΔΜ
30
30

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών
στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 80 συνολικά.
Άρθρο 8
Προσωπικό
Στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν εκτός από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και του
Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ή άλλων Τμημάτων του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017.
Άρθρο 9
Υλικοτεχνική υποδομή
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οργάνωσης και
Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Σέρρες και του Τμήματος
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Κατερίνη με την
υπάρχουσα υποδομή.
Άρθρο 10
Διάρκεια λειτουργίας
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32 παρ.
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Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται
σε 168.000,00 € και αναλύεται ως εξής:
α/α Έσοδα

Έσοδα από τέλη φοίτησης (56
χ 3.000)
Έσοδα από άλλες μόνιμες πηγές
2
χρηματοδότησης
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
α/α Έξοδα / Κατηγορία Δαπάνης
Δαπάνες εξοπλισμού και
1
λογισμικού
Δαπάνες χορήγησης
2 υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς
φοιτητές του Προγράμματος
3 Δαπάνες αναλωσίμων
Δαπάνες μετακίνησης
4
διδασκόντων του ΠΜΣ
Δαπάνες μετακίνησης φοιτητών
5 του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς
σκοπούς
Αμοιβές διδασκαλίας και
επιβλέψεις διπλωματικών
εργασιών τακτικού προσωπικού
6 των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων που
συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας και
επιβλέψεις διπλωματικών
εργασιών έκτακτου διδακτικού
7
προσωπικού των Α.Ε.Ι. που
συμμετέχουν στην οργάνωση
του Π.Μ.Σ.
Αμοιβές διδασκαλίας
8 προσωπικού της παρ. 5 του
άρθρου 36 του ν. 4485/2017
Αμοιβές διοικητικής και
9
τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες, όπως
ιδίως έξοδα δημοσιότητας
- προβολής, αγοράς
10
εκπαιδευτικού υλικού,
οργάνωσης συνεδρίου,
δαπάνες εργασιών πεδίου, κ.λπ.
Μερικό σύνολο (70%)
Κρατήσεις για την κάλυψη
λειτουργικών εξόδων του
Ιδρύματος (30%)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
1

Προϋπολογισμός

168.000,00
0,00
168.000,00
Ποσό
2.100,00
0
1.200,00
4.260,00
1.000,00

67.872,00

15.032,00

1.936,00
22.000,00

2.200,00

117.600,00
50.400,00
168.000,00
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Άρθρο 12
Μεταβατικές Διατάξεις
Όλα τα θέματα που δεν προβλέπονται στην παρούσα
απόφαση θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών και από τα αρμόδια όργανα, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
Ι

Αριθμ. ΔΦ 15/4889
(2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική
Λογιστική και Διοίκηση» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/
04-08-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 31
«Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 33
«Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες», 36 «Διδακτικό
προσωπικό», 37 «Πόροι - χρηματοδότηση ΠΜΣ».
2. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 19 του
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α΄/02-03-2018).
3. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/
02-08-2005) «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης
πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 10 του
άρθρου 55 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019)
«Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά
Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις».
5. Την 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12-2017) «Τρόπος κατάρτισης του
αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών
Σπουδών».
6. Την 63838/Ε5/20-08-2009 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
1810/τ.Β΄/01-09-2009) “Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι.
Σερρών με τίτλο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική και
Διοίκηση»”.
7. Την 120302/Ε5/10-11-2011 υπουργική απόφαση
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(ΦΕΚ 2725/τ.Β΄/18-11-2011) «Τροποποίηση της 63838/
Ε5/20-08-2009 (ΦΕΚ 1810/τ.Β΄/01-09-2009) υπουργική
ς απόφασης «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Σερρών με
τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση».
8. Την 163684/Ε5/27-12-2012 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 3570/τ.Β΄/31-12-2012) «Τροποποίηση της 63838/
Ε5/20-08-2009 (ΦΕΚ 1810/τ.Β΄/01-09-2009) υπουργικής
απόφασης: “Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Σερρών με
τίτλο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»”,
όπως έχει ήδη τροποποιηθεί με την αριθμ. 120302/
Ε5/10-11-2011 (ΦΕΚ 2725/τ.Β΄/18-11-2011) υπουργική
απόφαση».
9. Την 46309/Ε5/27-03-2014 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ
876/τ.Β΄/08-04-2014) «Τροποποίηση της με αριθ. 63838/
Ε5/20-08-2009 (ΦΕΚ 1810/τ.Β΄/01-09-2009) υπουργικής
απόφασης: «Έγκριση Προγράμματος Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Σερρών με
τίτλο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»»,
όπως έχει ήδη τροποποιηθεί με τις αριθ. 120302/Ε5/1011-2011 (ΦΕΚ 2725/τ.Β΄/18-11-2011) και αριθ. 163684/
Ε5/27-12-2012 (ΦΕΚ 3570/τ.Β΄/31-12-2012) υπουργικές
αποφάσεις».
10. Την 2030/04-05-2018 απόφαση Συγκλήτου του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1765/τ.Β΄/17-05-2018)
“«Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο: «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση»”.
11. Το 2/26-06-2019 πρακτικό της προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
12. Τo 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης της
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος.
13. Την υπουργική απόφαση 86094/Ζ1/30-05-2019
(ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/05-06-2019) «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της
Ελλάδος».
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 την
επανίδρυση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Χρηματοοικονομική Λογιστική
και Διοίκηση» στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σύμφωνα με τα εξής:
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουργεί από
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση» σύμφωνα με τις διατάξεις
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017
(Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρ. 55
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).
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1. Τίτλος, γνωστικό αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος
1.1 Τίτλος του ΠΜΣ: «Χρηματοοικονομική Λογιστική
και Διοίκηση».
1.2 Γνωστικό Αντικείμενο και Σκοπός
Σκοπός του ΠΜΣ, που οργανώνει το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), είναι
η εμβάθυνση και προαγωγή των γνώσεων στα γνωστικά
αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Διοίκησης, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η εξειδίκευση
των πτυχιούχων του Τμήματος και άλλων Τμημάτων των
ΑΕΙ και η διαμόρφωση στελεχών ικανών να ανταποκριθούν στον επαγγελματικό χώρο των επιχειρήσεων, των
οργανισμών και του δημόσιου τομέα και να προωθήσουν την ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών της
στα προαναφερόμενα αντικείμενα.
2. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί.
Στο ΠΜΣ, για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος
Ειδίκευσης (ΜΔΕ), γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι των ΑΕΙ
(Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) οικονομικής κατεύθυνσης στη
Χρηματοοικονομική, στη Λογιστική, στην Οικονομική
Επιστήμη, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, στην Τραπεζική και σε συναφή επιστημονικά αντικείμενα. Δεν αποκλείονται Πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων των ΑΕΙ, με
προτεραιότητα από Τμήματα των οποίων το πρόγραμμα
σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα οικονομικά ή ποσοτικών μεθόδων.
3. Η χρονική διάρκεια φοίτησης για τη χορήγηση του
τίτλου.
Η χρονική διάρκεια των Σπουδών είναι τρία εξάμηνα
πλήρους φοίτησης και κατανέμεται ως εξής: Α’ Εξάμηνο:
Σεπτέμβριος - Ιανουάριος, Β’ Εξάμηνο: Φεβρουάριος Ιούνιος, Γ’ Εξάμηνο: Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
Ιούλιος - Δεκέμβριος (ελάχιστη διάρκεια 18 μήνες).
4. Η ειδίκευση που παρέχει το πρόγραμμα.
Το ΠΜΣ απονέμει: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στη Χρηματοοικονομική Λογιστική και Διοίκηση». Επίπεδο Ειδίκευσης επτά (7), σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων.
5. Πρόγραμμα μαθημάτων.
5.1 Μαθήματα
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Το ΠΜΣ περιλαμβάνει συνολικά δέκα μαθήματα και τη
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, ως εξής:
Α’ Εξάμηνο:
1. Management Επιχειρήσεων σε Δυναμικό Περιβάλλον.
2. Διεθνές - Ευρωπαϊκό Οικονομικό και Επιχειρηματικό
Περιβάλλον.
3. Ποσοτικές Μέθοδοι στα Χρηματοοικονομικά.
4. Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων.
5. Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά Συστήματα.
Β’ Εξάμηνο:
1. Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής.
2. Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, και Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές.
3. Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Παρουσίασης.
4. Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής.
5. Διοικητική Λογιστική.
Γ΄ Εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
Η/Ο κάθε φοιτήτ/ρια/ής εκπονεί στο Γ’ Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία σε θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα
του Προγράμματος Σπουδών. Η Διπλωματική Εργασία
υποστηρίζεται δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής
επιτροπής, που ορίζει η Συνέλευση του Τμήματος και
στην οποία συμμετέχουν ο επιβλέπων Καθηγητής και
δύο (2) άλλα μέλη ΔΕΠ κάτοχοι διδακτορικού.
5.2 Διδακτική και Ερευνητική Απασχόληση των Μεταπτυχιακών φοιτητών
Οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές θα μπορούν, ύστερα από
απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής, να επικουρούν
Καθηγητές του Τμήματος σε φροντιστηριακές ασκήσεις
και εργαστήρια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, καθώς και να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα και
προγράμματα, σχετικά με το επιστημονικό τους αντικείμενο.
5.3 Πρακτικές Ασκήσεις
Στο πλαίσιο του ΠΜΣ, εκτός των παραδόσεων και διαλέξεων, προβλέπονται θεωρητικές και εργαστηριακές
ασκήσεις με Η/Υ, παρουσιάσεις των φοιτητών και επισκέψεις σε σχετικούς χώρους εργασίας.

5.4 Πιστωτικές Μονάδες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑ
Συν/Ωρών
Management Επιχειρήσεων σε Δυναμικό
1
3
Περιβάλλον
Διεθνές - Ευρωπαϊκό Οικονομικό και
2
3
Επιχειρηματικό Περιβάλλον
Ποσοτικές Μέθοδοι στα
3
4
Χρηματοοικονομικά
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
4
4
Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομικά Πληροφοριακά
5
4
Συστήματα
Σύνολο
18
*Εργαστήριο

Θ

Α

Φ/Ε

Π/Μ

2

1

9

6

2

1

9

6

3

1

12

6

3

1

12

6

2

2*

8

6

12

6

50

30
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΠΜΣ
α/α ΜΑΘΗΜΑ
Ειδικά θέματα Χρηματοοικονομικής
1
Λογιστικής
Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, και
2
Διεθνείς Χρηματοπιστωτικές Αγορές
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
3
Παρουσίασης
4 Ειδικά Θέματα Ελεγκτικής
5 Διοικητική Λογιστική
Σύνολο
*Εργαστήριο

Συν/ Ωρών

Θ

Α

Φ/Ε

Π/Μ

4

2

2*

8

6

4

3

1

12

7

4

3

1

12

7

3
3
18

2
2
12

1
1
6

9
9
50

5
5
30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Π/Μ 30
Σύνολο Π/Μ = 60+30=90
Σύνολο Φ/Ε = 2.250 ώρες
6. Γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.
Η διδασκαλία και η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνονται στην ελληνική γλώσσα.
7. Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε
τριάντα (30) ετησίως.
8. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του οικείου Τμήματος
σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή για την απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος.
8.1 Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε
προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή. Ανάγκες: Μία
αίθουσα Διδασκαλίας, μία αίθουσα εργαστηριακών
ασκήσεων εξοπλισμένη με Η/Υ και το αντίστοιχο με το
γνωστικό αντικείμενο λογισμικό.
Δυνατότητες: Οι παραπάνω ανάγκες καλύπτονται ήδη
από τις υφιστάμενες υποδομές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
8.2 Προσωπικό, Διδάσκοντες στο ΠΜΣ.
Οι διδάσκοντες στο Π.Μ.Σ. προέρχονται κατά εξήντα
τοις εκατό (60%) τουλάχιστον από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π.,
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή διδάσκοντες σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112) ή το άρθρο 19 του
ν. 1404/1983 (Α’ 173) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του
ν. 4009/2011. Τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. πρέπει
να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, εκτός αν το
γνωστικό τους αντικείμενο είναι εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας για το οποίο δεν είναι δυνατή
ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η Συνέλευση του Τμήματος αξιολογεί τις ανάγκες του Π.Μ.Σ. σε
διδακτικό προσωπικό και, εφόσον τα υφιστάμενα μέλη
Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π. και οι ανωτέρω αναφερόμενοι διδάσκοντες δεν
επαρκούν, με αιτιολογημένη απόφαση της αποφασίζει
την ανάθεση διδακτικού έργου σε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων
Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ή την πρόσκληση μελών Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. ή
ερευνητών από ερευνητικά κέντρα ή νέες προσλήψεις/
συμβάσεις και ύστερα από σχετική πρόσκληση ενδιαφέ-

ροντος. Ομότιμοι καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. διδάσκουν
στο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και
τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Α. Δυνητικοί Διδάσκοντες από το Τμήμα Οικονομικών
Επιστημών είναι όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ του Τμήματος
κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Β. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί
να ανατίθεται επικουρικό έργο (εργαστηριακές και άλλες
ασκήσεις) σε Καθηγητές Εφαρμογών, που δεν κατέχουν
διδακτορικό δίπλωμα, όπως ορίζει ο Κανονισμός του
ΠΜΣ.
Γ. Η διδασκαλία των μαθημάτων και των ασκήσεων στο
ΠΜΣ, ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος, με
απόφαση της, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
ΠΜΣ. Τα μέλη ΔΕΠ δεν επιτρέπεται να απασχολούνται
αποκλειστικά στο ΠΜΣ.
Δ. Όργανα Διοίκησης του ΠΜΣ:
- Η Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
- Η Συνέλευση του Τμήματος.
- Η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ.
- Η Επιτροπή Επιλογής των εισακτέων στο ΠΜΣ.
- Ο Διευθυντής του ΠΜΣ.
Τα όργανα διοίκησης έχουν τις αρμοδιότητες που ορίζει το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο και ο Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ.
9. Αναλυτικός προϋπολογισμός, λειτουργικό κόστος
του προγράμματος, πηγές χρηματοδότησης και πόροι
του ΠΜΣ.
9.1 Αναλυτικό λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ (ετήσιο)
Το ετήσιο λειτουργικό κόστος του ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών προβλέπεται να ανέλθει σε
72.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
Αριθμός φοιτητών 30
Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές από τέλη φοίτησης καλύπτουν πλήρως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται
στο Π.Μ.Σ.: 9 φοιτητές.
Προϋπολογισμός ΠΜΣ
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α/α Ι. ΕΣΟΔΑ
1 Τέλη φοίτησης 800 ευρώ/εξάμηνο/φοιτητή: 2400 ευρώ/φοιτητή Χ 30 = 72.000 ευρώ
2 Χρηματοδότηση από ΔΙ.ΠΑ.Ε. (30%)
Σύνολο Εσόδων
α/α ΙΙ.ΔΑΠΑΝΕΣ
1 Εξοπλισμού και λογισμικού
2 Υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές
3 Αναλωσίμων
4 Μετακίνησης διδασκόντων
5 Μετακίνησης φοιτητών για εκπαιδευτικούς σκοπούς
6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού
7 Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού
8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού (επισκέπτες) από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή
9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης
Λοιπές δαπάνες:
δημοσιότητας,
10
αγοράς εκπαιδευτικού υλικού,
συμμετοχής σε συνέδρια, δημοσιεύσεις
Σύνολο (1 έως 10)
11 Λειτουργικά ΔΙ.ΠΑ.Ε. (30%)
Σύνολο Δαπανών
9.2 Πηγές χρηματοδότησης του ΠΜΣ
Η χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. μπορεί να προέρχεται
από:
α) Τον προϋπολογισμό του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και των συνεργαζόμενων για την
οργάνωση του φορέων.
β) Τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.
γ) Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους
χορηγίες φορέων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
δ) Πόρους από ερευνητικά προγράμματα.
ε) Πόρους από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή άλλων διεθνών οργανισμών.
στ) Μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).
ζ) Κάθε άλλη νόμιμη αιτία.
η) Τέλη φοίτησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
10. Η ειδική αιτιολόγηση της ανάγκης επιβολής τέλους
φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυτού σε
αναλογία προς τις παροχές προς τους φοιτητές.
Κατά τον πρώτο κύκλο του ΠΜΣ τα μαθήματα παραδόθηκαν δωρεάν και χωρίς τέλη φοίτησης. Ο μικρός
αριθμός μελών ΔΕΠ του Τμήματος, σε συνδυασμό με τον
μεγάλο φόρτο εργασίας τους στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ώρες διδασκαλίας, επίβλεψη πτυχιακών
εργασιών, έρευνα), η ανάγκη αξιοποίησης διδασκόντων
και από άλλα ΑΕΙ, καθώς και η έλλειψη δημόσιας χρηματοδότησης, λόγω της περιστολής των δαπανών, είναι
οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή τελών φοίτησης.
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Το ΠΜΣ - ΧΛ και Δ παρέχεται με τέλη φοίτησης για
την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του, το ύψος των
οποίων ανέρχεται σε 800 ευρώ/εξάμηνο/φοιτητή και συνολικά σε 2.400 ευρώ για τα τρία (3) εξάμηνα/φοιτητή. Για
τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης των τελών φοίτησης από το 0,45%
υπέρ ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (δηλαδή το σύνολο ή μέρος τους
επιστρέφεται στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής
εισφοράς 0,45% του ΟΑΕΔ), από το οποίο χρηματοδοτείται και συμμετοχή σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών.
11. Η χρονική διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος.
Από την έναρξη του ΠΜΣ και για τα επόμενα οκτώ (8)
ακαδημαϊκά έτη. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, θα
επανεξεταστεί από τα αρμόδια όργανα και σύμφωνα με
το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο η αναγκαιότητα
και η σκοπιμότητα της λειτουργίας του.
12. Μεταβατικές διατάξεις
Όσα θέματα δεν προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ρυθμίζονται από τα
αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά
νομοθεσία.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής 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)

r 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.
r 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.

r 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.

r 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.

*02036230110190008*

