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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-
μάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 
τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες», 
(«Information Systems & Services»).

2 Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επι-
στήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματι-
κών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευ-
σης».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 20184240 (1)
  Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-

μάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρε-

σίες», («Information Systems & Services»).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/13-6-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
άρθρου 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/12-12- 2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυ-

χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/ 3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την απόφαση Πρύτανη με αριθμό 20162293/
22-4-2016 (ΦΕΚ 1272/Β'/4-5-2016) «Αντικατάσταση της 
υπ’ αριθμ. 20161258/7-3-2016 (ΦΕΚ 719/τ.Β’/17-3-2016) 
απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
που αφορά στο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της 
Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο Ψηφιακά Συστή-
ματα και Υπηρεσίες».

8. Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021.

9. Τις αρ. πρωτ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αρ. πρωτ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: 
ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αρ. πρωτ. 20181709/ 19-3-2018 (ΑΔΑ: 
6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και αρ. πρωτ. 20182231/16-4-2018
(ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί 
συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 11-6-2018).

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

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2842/12-11-13 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Ψηφιακών Συστη-
μάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το υπ΄αρ. πρωτ. 109302/Ζ1/2-07-2018 έγγραφο 
του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 32 του ν. 4485/17 (Α΄114)» που αφορά στην 
έγκριση της ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς με τίτλο «Πληροφοριακά Συστήματα 
και Υπηρεσίες», («Information Systems & Services») ως 
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουργήσει 
από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 αναμορφωμένο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες» (Information 
Systems & Services) σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως 
και ισχύει σήμερα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Ο επιστημονικός χώρος των Πληροφοριακών Συστη-
μάτων και Υπηρεσιών συνιστά έναν από τους πλέον δυ-
ναμικούς τομείς της οικονομίας με προοπτικές ιδιαίτερα 
ταχείας περαιτέρω ανάπτυξης. Επειδή ο χώρος αυτός 
αποτελεί πυλώνα για την ανάπτυξη και των υπολοίπων 
τομέων της οικονομίας, απαιτούνται εξειδικευμένα στε-
λέχη με ολοκληρωμένες σχετικές γνώσεις.

Κύρια αντικείμενα του ΠΜΣ είναι:
1. Η περαιτέρω επιστημονική εξειδίκευση νέων επι-

στημόνων στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Ψη-
φιακών Συστημάτων.

2. Η δια βίου εκπαίδευση επιστημόνων οι οποίοι ήδη 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

3. Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδα-
κτορικού επιπέδου στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.

Κύριος σκοπός του ΠΜΣ είναι η προαγωγή της επι-
στημονικής γνώσης και έρευνας για την ανάπτυξη και 
διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών 
στην Κοινωνία της Γνώσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι από-
φοιτοι του ΠΜΣ δύνανται να στελεχώσουν υπηρεσίες 
και οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της 
οικονομίας, καθώς και της έρευνας και εκπαίδευσης σε 
θέματα που άπτονται της ανάπτυξης, εφαρμογής και 
διαχείρισης πληροφορικών τεχνολογιών, συστημάτων 
και υπηρεσιών.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στα «Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες» 
(M.Sc in Information Systems and Services) με τις εξής 
ειδικεύσεις:

- «Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα» (Advanced 
Information Systems)

- «Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική» (Big Data and 
Analytics)

- «Πληροφορική Διακυβέρνηση» (IT Governance)

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία 
(3) εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΜΕ), απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 
90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων 
(ECTS) (30 πιστωτικών μονάδων ανά ακαδημαϊκό εξάμη-
νο) μέσω της συμμετοχής του κάθε φοιτητή στο σύνολο 
των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων 
του προγράμματος.

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδίκευσης του ΠΜΣ 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διδασκαλία (θεωρία, φρο-
ντιστηριακές ασκήσεις και εργαστηριακές ασκήσεις) και 
ερευνητική απασχόληση (εκπόνηση επιστημονικών ερ-
γασιών και μελετών).

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
Ως γλώσσες διδασκαλίας ορίζονται η ελληνική και/ή 

η αγγλική.
Η διάρθρωση του συνόλου των μαθημάτων του προ-

γράμματος σπουδών ανά ειδίκευση έχει την ακόλουθη 
μορφή:
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1. Ειδίκευση: Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα 
(Advanced Information Systems)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιστωτικές 
Μονάδες

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Πληροφοριακά Συστήματα 
(Information Systems and Services)

7,5

2 Διαχείριση Επιχειρησιακών Διεργα-
σιών και Υπηρεσιοστρεφείς Αρχιτε-

κτονικές
(Business Process Management and 

Service-Oriented Architectures)

7,5

3 Τεχνολογία Αλυσίδας Κοινοποιήσε-
ων και Εφαρμογές

(Blockchain Technology and 
Applications)

7,5

4 Διαχείριση Δεδομένων
(Data Management)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Νεφοϋπολογιστική
(Cloud Computing)

7,5

2 Κινητή Υπολογιστική και
Εφαρμογές

(Mobile Computing and 
Applications)

7,5

3 Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική 
(Big Data and Analytics)

7,5

4 Διακυβέρνηση Πληροφοριακών 
Συστημάτων

(Information Systems Governance)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική
Εργασία

(MSc Dissertation)

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

2. Ειδίκευση: Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big 
Data and Analytics)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιστωτικές 
Μονάδες

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική I: 

Τεχνικές και Εργαλεία
(Big Data and Analytics Ι: 

Techniques and Tools)

7,5

2 Νεφοϋπολογιστική με Hadoop 
(Cloud Computing with Hadoop)

7,5

3 Μηχανική Μάθηση: Μέθοδοι και 
Αλγόριθμοι

(Machine Learning: Methods and 
Algorithms)

7,5

4 Εξόρυξη Δεδομένων και Προβλε-
πτική Αναλυτική

(Data Mining and Predictive 
Analytics)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική II: 
Τεχνικές και Εργαλεία

(Big Data and Analytics ΙΙ: 
Techniques and Tools)

7,5

2 Πρακτική Μηχανική Μάθηση 
(Practical Machine Learning)

7,5

3 Αναλυτική Επιχειρησιακών Διεργα-
σιών

(Business Process Analytics)

7,5

4 Εφαρμογές Αναλυτικής Μεγάλων 
Δεδομένων

(Big Data Analytics Applications)

7.5

ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(M.Sc Dissertation)

30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90

3. Ειδίκευση: Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT 
Governance)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Πιστωτικές
Μονάδες

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
1 Πληροφορική Στρατηγική

(IT Strategy)
7,5

2 Διαχείριση Γνώσης και Καινοτομίας
(Knowledge and Innovation 

Management)

7,5

3 Πληροφορική Διακυβέρνηση και 
Πρότυπα

(IT Governance and Standards)

7,5

4 Διαχείριση Ποιότητας και Βέλτιστες 
Πρακτικές

(Quality Management and Best 
Practices)

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

1 Διοίκηση Έργων Πληροφοριακών 
Συστημάτων

(ΙΤ Project Management)

7,5

2 Αποδοχή και Υιοθέτηση Πληροφο-
ρικής Τεχνολογίας

(ΙΤ Acceptance and Adoption)

7,5

3 Κοστολόγηση και Προμήθεια Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων

(ΙΤ Costing and Procurement)

7,5

4 Διαχείριση Κινδύνων και Συμβάσεις 
Επιπέδου Υπηρεσιών

(Risk Management and Service 
Level Agreements (SLA))

7,5

ΣΥΝΟΛΟ 30
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Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργα-

σία (MSc Dissertation)
30

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 90
Η τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων 

και η ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των εξαμή-
νων μπορεί να γίνει με απόφαση των αρμοδίων οργάνων 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και θα περιλαμβάνονται 
στον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε εκατόν είκοσι (120) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος 
Ψηφιακών Συστημάτων ή διδάσκοντες σύμφωνα με το 
π.δ. 407/1980 (Α’112) ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του 
ν. 4009/2011., μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου 
Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα 
της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες 
της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγη-
τή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο και επιστήμονες 
αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή 
σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., 
για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα υλικοτεχνική υποδομή (π.χ. αίθουσες διδασκαλί-
ας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια, κλπ) του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 παρ. 1 και 
παρ. 2, προκειμένου να καλυφθεί το κόστος λειτουργίας 
του ΠΜΣ, η χρηματοδότησή του θα γίνεται από τα τέλη 
φοίτησης, τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., τον προϋπολο-
γισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων, τις δωρεές, τις παροχές, τα κληροδοτήματα, τις 
κάθε είδους χορηγίες φορέων του δημοσίου τομέα, όπως 
οριοθετείται στην περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 
14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή του ιδιωτικού τομέα, τους 
πόρους από ερευνητικά προγράμματα, τους πόρους από 
προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων διεθνών οργανισμών, 
το μέρος των εσόδων των Ειδικών Λογαριασμών Κον-
δυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και από κάθε άλλη 
νόμιμη αιτία.

Η επιβολή τελών φοίτησης προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του ν. 4485/2017 (άρθρο 37) δεδομένου ότι σύμ-
φωνα με την πρόσφατη και παλιότερη εμπειρία, τα λει-
τουργικά έξοδα του ΠΜΣ δεν καλύπτονται εξ ολοκλήρου 
από τις κατηγορίες χρηματοδότησης της παραγράφου 
1 του άρθρου 37 του ν. 4485/2017.

Κατά συνέπεια για την εύρυθμη λειτουργία του ΠΜΣ 
καθώς και για την κάλυψη όλων των εξόδων είναι ανα-
γκαία η επιβολή τελών φοίτησης το ύψος των οποίων 
πρέπει να ανέρχεται κατ’ ελάχιστον στο ποσό των τεσ-
σάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200 €), για καταβολή 
στα τρία (3) εξάμηνα φοίτησης του ΠΜΣ.

Με βάση τον μέγιστο αριθμό εισακτέων της παρα-
γράφου 7 του παρόντος, το 70% του ετήσιου κόστους 
λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουργικές δα-
πάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 246.960,00€ και 
αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:
Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσά σε €
Εξοπλισμός 58.000,00
Υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 12.000,00
Αναλώσιμα 18.000,00
Μετακινήσεις Διδασκόντων του Π.Μ.Σ. 10.000,00
Μετακινήσεις φοιτητών του Π.Μ.Σ. για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς

16.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπι-
κού του Α.Ε.Ι.

57.000,00

Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπι-
κού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην ορ-
γάνωση του Π.Μ.Σ.

8.000,00

Αμοιβές διδασκαλίας εξωτερικών συνερ-
γατών από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή 
(παρ. 5 άρθρο 36 ν. 4485/2017)

18.000,00

Αμοιβές διοικητικής, οικονομικής και τε-
χνικής υποστήριξης

35.000,00

Λοιπές Δαπάνες (έξοδα δημοσιότητας, 
προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, 
οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών 
πεδίου)

14.960,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 246.960,00
Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 

αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 105.840,00 €.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

 Πειραιάς, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ 
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       Αριθμ. 20184257 (2)
Επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Οικονομικής Επι-

στήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματι-

κών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, με τίτλο «Οικονομικά της Εκπαίδευ-

σης».

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. Συνεδρίασης 16η/13-6-2018)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Ορ-

γάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
του άρθρου 32 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του 
άρθρου 85 παρ. 2α.

2. Την υπουργική απόφαση με αριθμό 216772/Ζ1/
8-12-2017 (ΦΕΚ 334/τ.Β΄/12-12-2017): «Τρόπος κατάρ-
τισης του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και 
της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μετα-
πτυχιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργεί-
ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό:
α) 163204/Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114) για θέματα μεταπτυ-
χιακών σπουδών και εκπόνησης διδακτορικών διατρι-
βών-Λοιπά θέματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ 
«Άμεσες ενέργειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά 
τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων 
Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του
ν. 4485/2017(Α΄ 114)», γ) 203446/Ζ1/22-11- 2017 «Δι-
ευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. 
ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 
(Α΄114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, δι-
ασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ Α’ 195), 
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 14 
και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α’/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποιότη-
τας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και 
συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα διπλώ-
ματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την υπ’αριθ. 20162503/11-05-2016 (Φ.Ε.Κ. 1455/
τ.Β’/24-05-2016) υπουργική απόφαση περί έγκρισης 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ).

8. Το υπ’ αριθ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο 
δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. 201656/Ζ1/21-11-2017 Δια-
πιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής 
Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημί-
ου Πειραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 
έως 30-11-2021.

9. Τις αρ. πρωτ. 20176901/6-12-2017 (ΑΔΑ: 
Ω4Δ4469Β7Τ-0Χ6), αρ. πρωτ. 20181150/26-2-2018 (ΑΔΑ: 

ΨΣΤ9469Β7Τ-Μ93), αρ. πρωτ. 20181709/19-3-2018 (ΑΔΑ: 
6ΒΦ1469Β7Τ-ΤΟΥ) και αρ. πρωτ. 20182231/16-4-2018 
(ΑΔΑ: ΩΟ63469Β7Τ-Ξ3Β) αποφάσεις του Πρύτανη περί 
συγκρότησης και ανασυγκρότησης της Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 11/6/2018).

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

12. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 944/15.05.2012 έγγραφο της 
ΑΔΙΠ από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η 
εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος Οικονομικής Επι-
στήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

13. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 109302/Ζ1/2-7-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/17 (Α΄114)» που αφορά στην έγκριση της 
ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 
δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 
κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-
φασίζουμε:

Την επανίδρυση από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 
του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οι-
κονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο «Οικονομικά της Εκ-
παίδευσης», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικο-
νομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς θα οργανώσει και θα λειτουρ-
γήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομικά 
της Εκπαίδευσης» σύμφωνα με τις διατάξεις της από-
φασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στα 
Οικονομικά της Εκπαίδευσης, έχει ως αντικείμενο, τη με-
λέτη και την έρευνα των οικονομικών πτυχών της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας με έμφαση στο ρόλο του ανθρώ-
πινου κεφαλαίου στο σύγχρονο περιβάλλον, την έννοια 
της ηγεσίας σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, την οικονομική 
διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και την μελέτη και το 
σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαιδευτικών πολιτικών 
και προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι: να προσφέρει στους αποφοί-
τους του τις απαραίτητες δεξιότητες έτσι ώστε:

• Να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματικά τη 
Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Οργανισμών.
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• Να είναι ικανοί να αναπτυχθούν σε θέσεις στελεχών 
διοίκησης σε τομείς εκπαίδευσης τόσο στο δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

• Να μπορούν να στελεχώσουν θέσεις σε Εκπαιδευτικές 
Μονάδες και Οργανισμούς με αντικείμενο την αξιολόγη-
ση των σχεδιαζόμενων εκπαιδευτικών πολιτικών.

• Να είναι ικανοί να προσφέρουν υπηρεσίες στη μα-
θησιακή διαδικασία που λαμβάνει χώρα τόσο σε περι-
βάλλοντα τυπικής εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτε-
ροβάθμια και Τριτοβάθμια.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Δ.Μ.Σ.) στα «Οικονομικά της Εκπαίδευσης» (Master in 
Economics of Education)

Άρθρο 4
Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-
κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-
μάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του 
Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλή-
ρους φοίτησης, που χαρακτηρίζεται ως εντατικό, ορίζε-
ται σε ένα (1) έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος), και 
σε δύο (2) επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής 
φοίτησης.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα μαθημάτων

Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε 
κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΔΜΣ περιλαμβάνει διδα-
κτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) 
ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Ως γλώσσα διδα-
σκαλίας ορίζεται η ελληνική. Ο μεταπτυχιακοί φοιτητές 
πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς 
σε δέκα (10) υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα καθώς 
και να εκπονήσουν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργα-
σία. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων για την από-
κτηση ΔΜΣ ανέρχεται στις 75 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Αναλυτικά, τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξά-
μηνο παρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ Υ/Ε Πιστωτικές 
μονάδες

1 Οικονομία, Επιχειρήσεις, 
Θεσμοί

Υ 6

2 Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυ-
ναμικού

Υ 6

3 Μάρκετινγκ και Στρατηγική Υ 6
4 Στατιστική Μεθοδολογία για 

Κοινωνικές Επιστήμες
Υ 6

5 Μάθημα Επιλογής Ε 6
Σύνολο Πιστωτικών μονά-
δων

30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Θέματα Εκπαιδευτικής 
Έρευνας

6

Εφαρμογές Μαθηματικών 
και Πληροφορικής στα Οι-
κονομικά της Εκπαίδευσης

6

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ
6 Οικονομικά και Διοίκηση Εκ-

παιδευτικών Μονάδων
Υ 6

7 Χρηματοοικονομική Ανάλυ-
ση Εκπαιδευτικών Πόρων

Υ 6

8 Μάθημα Επιλογής 1 Ε 6
9 Μάθημα Επιλογής 2 Ε 6
10 Μάθημα Επιλογής 3 Ε 6

Σύνολο Πιστωτικών μονά-
δων

30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Β΄ 
ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Μάνατζμεντ και Ηγεσία 
στην Εκπαίδευση και Δια-
σφάλιση Ποιότητας

6

Αξιολόγηση και Διαχείριση 
Εκπαιδευτικών Προγραμ-
μάτων

6

Εφαρμογές Ψυχολογίας 
στην Εκπαίδευση

6

Παγκοσμιοποιημένη Οικο-
νομία και Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση

6

Αγορά Εργασίας, Δια Βίου 
Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά 
Εκπαιδευτικά Προγράμματα

6

Ειδικά Θέματα Τραπεζικής 
και Αξιολόγηση Επενδύσεων 
στην Εκπαίδευση

6

Θέματα Διδακτικής των κοι-
νωνικών επιστημών

6

Logistics-Εφοδιαστική Αλυ-
σίδα στην Εκπαίδευση

6

Μεταπτυχιακή Διπλωματική 
Εργασία

15

Πρακτική Άσκηση (5)
Γενικό Σύνολο Πιστωτικών 
Μονάδων

75

Η Πρακτική Άσκηση αναγράφεται στο Παράρτημα Δι-
πλώματος και οι πιστωτικές μονάδες δεν προσμετρού-
νται για τη λήψη πτυχίου.

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η 
ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμή-
νων όσο και στα επιπλέον εξάμηνα σπουδών του προ-
γράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί ομοίως να γίνει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνο-
νται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Άρθρο 7
Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-
τατο όριο σε εξήντα (60) άτομα κατ’ έτος.

Άρθρο 8
Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του 
Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ή διδάσκοντες σύμ-
φωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’112) ή την παρ. 7 του άρ-
θρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων 
του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι ή ερευνητών από ερευνητικά 
κέντρα της ημεδαπής, όπως επίσης καταξιωμένοι επι-
στήμονες της αλλοδαπής που έχουν θέση ή προσόντα 
καθηγητή ή ερευνητή σε ερευνητικό κέντρο, καλλιτέχνες 
ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμέ-
νες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμε-
νο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών 
του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017.

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθεί η υπάρ-
χουσα (ή μέρος της υπάρχουσας) υλικοτεχνική υποδο-
μή (π.χ. αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια 
κ.λπ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Τμήματος.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας

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

Άρθρο 11
Χρηματοδότηση - Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% 
του ετήσιου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά 
στις λειτουργικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό 
των 102.900 ευρώ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 
ως εξής:

ΕΞΟΔΑ Ποσό σε €
1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 

λογισμικού
2.000

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε 
μεταπτυχιακούς φοιτητές

14.700

3 Δαπάνες αναλωσίμων 1.250
4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 

του Π.Μ.Σ.
4.000

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών 
του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκο-
πούς

7.350

6 Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού και 
έκτακτου προσωπικού (Μέλη ΔΕΠ 
ΑΕΙ, μέλη ερευνητικών κέντρων και 
ινστιτούτων που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. κ.λπ.)

59.400

7 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπι-
κού της παρ. 5 του άρθρου 36 του
ν. 4485/2017

2.700

8 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης

6.500

9 Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς εκ-
παιδευτικού υλικού, οργάνωσης συ-
νεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου

5.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 102.900
10 Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) 

με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών του ΠΜΣ που λειτουργούν 
χωρίς τέλη φοίτησης

44.100

ΣΥΝΟΛΟ 147.000

Το 30% του ετησίου κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ 
αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύμα-
τος και εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των 44.100 ευρώ. 
Επομένως το συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
και οι λοιπές δαπάνες που αφορούν στα έξοδα του Ιδρύ-
ματος θα ανέρχεται ενδεικτικά στο ποσό των 147.000 
ευρώ και θα καλύπτεται από τα τέλη φοίτησης αφού δεν 
υπάρχουν πηγές χρηματοδότησης. Τα τέλη φοίτησης 
ανέρχονται στο ποσό των €3.500 για 2 εξάμηνα φοίτη-
σης και οι αναμενόμενες εισροές για την εισαγωγή 60 
ατόμων στο Πρόγραμμα ανέρχονται ενδεικτικά στο ύψος 
των €147.000, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες παρέχονται 
δωρεάν για το 30% των φοιτητών. Επιπλέον, περίπου το 
21,5% (22.050 ευρώ) των τελών φοίτησης επιστρέφεται 
στους φοιτητές μέσω των υποτροφιών και της συμμετο-
χής τους σε εκπαιδευτικά ταξίδια.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Πειραιάς, 4 Ιουλίου 2018

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ    
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*02032730808180008*

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

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

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

Ιστότοπος: www.et.gr 

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

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

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

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

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

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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