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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
29 Αυγούστου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Ένταξη μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου σε κενή
οργανική θέση κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του ν.
4415/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

2

Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και καθορισμός των γνωστικών τους αντικειμένων.

3

Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 1, 4 και 18
(Μέρος Α) καθώς και του Μέρους Β. του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in
Applied Economics)» του Τμήματος Οικονομικών
Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

4

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 65/585/16974/29-52020 απόφασης (Β΄ 2510) ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Τμήματος
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

5

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 830/12775/24-4-2018
απόφασης (Β΄ 1575) όπως έχει διορθωθεί και
ισχύει με την υπ’ αρ. 3 Διόρθωση σφαλμάτων (Β΄
3364/2019) και του κανονισμού (Β΄ 2993/2018)
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με
τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business
Administration (M.B.A.)» του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πατρών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την υπ’
αρ. 4 Διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364/2019).

Αρ. Φύλλου 3594

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 5033
(1)
Ένταξη μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου σε κενή
οργανική θέση κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) του Διεθνούς
Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Πανεπιστημιούπολη Σερρών, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 66 του
ν. 4415/2016 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
3. Το άρθρο 28 παρ. 4 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών
και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του
ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω
ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 237).
4. Τον ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων»
(Α΄ 176).
5. Τις διατάξεις του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική δι-
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άρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών
και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και
αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 33).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4386/2016
«Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83).
7. Το άρθρο 66 του ν. 4415/2016 «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση
και άλλες διατάξεις» (Α’ 159) όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 «Ρύθμιση θεμάτων
του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 17).
8. Τις διατάξεις της παρ. 4α του άρθρου 18 του
ν. 4559/2018 «Ζητήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
(Α΄ 142).
9. Το π.δ. 117/2002 «Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού
Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» (Α΄ 99) όπως ισχύει.
10. Τον ν. 4610/2019 «Συνέργειες Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 70).
11. Την υπό στοιχεία 19407/Ζ1/11-2-2020 απόφαση
της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΥΟΔΔ 106).
12. Την υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/2325/19-2-2020 απόφαση
του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε
(Β΄ 550) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων των Αντιπροέδρων
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου
της Ελλάδος».
13. Την υπ’ αρ. 275/7-11-2016 αίτηση της Χριστίνας
Σαφούρη του Δημητρίου, μόνιμης Διοικητικής Υπαλλήλου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, για ένταξη σε
θέση ΕΤΕΠ του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και
Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ του
ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας,
14. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 με τις οποίες το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών προέκυψε μετά τον διαχωρισμό του Τμήματος Πολιτικών
Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ με την ένταξη του ΤΕΙ Κ/Μ στο ΔΙ.ΠΑ.Ε.
15. Την υπ’ αρ. 10/13-11-2019 (ΑΔΑ:6ΦΔΓ46ΨΖ3ΠΡΘΞ) απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, περί ορισμού τριμελούς εισηγητικής
επιτροπής για την ένταξη μέλους ΔΠ στην κατηγορία
ΕΤΕΠ του ΔΙ.ΠΑ.Ε.
16. Την υπ’ αρ. 450/3-12-2018 έκθεση αξιολόγησης της
τριμελούς εισηγητικής επιτροπής.
17. Την υπ’ αρ. 12/11-12-2019 (Θέμα 2ο)απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.
18. Τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου της Χριστίνας Σαφούρη.
19. Την ύπαρξη κενής οργανικής θέσης στην κατηγορία του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
(Ε.Τ.Ε.Π) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής
Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.
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20. Το υπ’ αρ. 1413/03-02-2020 έγγραφο του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε με θέμα:
Έκθεση ελέγχου νομιμότητας επί της διαδικασίας ένταξης διοικητικού προσωπικού σε κατηγορία ΕΤΕΠ του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ».
21. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
22. Την υπό στοιχεία Φ.1/Α/96/28165/Β1/26-02-2020
έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:
Την ένταξη της Χριστίνας Σαφούρη του Δημητρίου, η
οποία υπηρετεί σε θέση μονίμου Διοικητικού Προσωπικού (ΔΠ), κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού - Οικονομικού με βαθμό Α΄ και ΜΚ 17, σε κενή οργανική θέση
μονίμου προσωπικού, κατηγορίας Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς
Πανεπιστημίου Ελλάδος, ειδικότητας Μαθηματικού με
ειδίκευση στη «Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα»,
διότι έχει τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο εδάφιο α΄ του άρθρου 66 του ν. 4415/2016, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.
Με την παρούσα διαπιστωτική πράξη δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 7 Απριλίου 2020
Ο Πρόεδρος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΪΣΗΣ
Ι

Αριθμ. 15275 /20/ΓΠ
(2)
Ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός των γνωστικών τους αντικειμένων.
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) την περ. η της παρ. 2 του άρθρου 7, το άρθρο 10, την
περ. ια της παρ. 2 του άρθρου 13, την περ. 1α της παρ. 2
του άρθρου 21 και την παρ. 8 του άρθρου 84 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευση, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
β) την περ. α της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 1268/1982
(Α΄ 87),
γ) το π.δ. 177/1993 (Α΄ 65), με το οποίο ιδρύθηκε το
Τμήμα Κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
2. Την υπό στοιχεία 127422/Ζ1/26-7-2018 (ΥΟΔΔ
463, ΑΔΑ: ΨΡΠΑ4653ΠΣ-ΠΣΧ) διαπιστωτική πράξη του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων περί
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εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων (4) Αντιπρυτάνεων του
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θητεία τεσσάρων (4) ετών
από 1-9-2018 έως 31-8-2022.
3. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα ο Οργανισμός του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και
λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευση, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).
4. Τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος
Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 77/23-07-2020).
5. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας (συνεδρίαση υπ’ αρ. 237/03-08-2020) αναφορικά με την ίδρυση Τομέων στο Τμήμα Κτηνιατρικής της
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
και καθορισμού των γνωστικών τους αντικειμένων.
6. Το γεγονός ότι η ίδρυση των Τομέων στο Τμήμα Κτηνιατρικής με την παρούσα πράξη του Πρύτανη δεν θα
βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος (το
υπ’ αρ. 1348/28-07-2020 έγγραφο του Τμήματος Κτηνιατρικής) αποφασίζουμε:
Την ίδρυση πέντε (5) Τομέων στο Τμήμα Κτηνιατρικής
της Σχολής Επιστημών Υγείας:
1ος: «Τομέας Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών».
2ος: «Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας - Ιχθυοπαθολογίας, Μελισσοκομίας και Εφαρμοσμένης Οικολογίας».
3ος: «Τομέας Ασφάλειας και Τεχνολογίας Τροφίμων
και Επιδημιολογίας».
4ος: «Τομέας Εργαστηριακής Διαγνωστικής».
5ος: «Τομέας Κλινικών Κτηνιατρικών Σπουδών»
και καθορισμό των γνωστικών τους αντικειμένων, ως
εξής:
1ος «Τομέας Δομής και Λειτουργίας Ζωικών Οργανισμών» που κατ’ αρχήν περιλαμβάνει το περιεχόμενο των
αντικειμένων των Εργαστηρίων Ανατομικής, Ιστολογίας
και Εμβρυολογίας, Βιοχημείας, Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας και Φυσιολογίας.
2ος «Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας - Ιχθυοπαθολογίας, Μελισσοκομίας και Εφαρμοσμένης Οικολογίας», που κατ’ αρχήν περιλαμβάνει το περιεχόμενο των
αντικειμένων των Εργαστηρίων Ζωοτεχνίας και Διατροφής των Ζώων και Ιχθυολογίας και Ιχθυοπαθολογίας).
3ος «Τομέας Ασφάλειας και Τεχνολογίας Τροφίμων και
Επιδημιολογίας», που κατ’ αρχήν περιλαμβάνει το περιεχόμενο των αντικειμένων των Εργαστηρίων Βιοστατιστικής, Επιδημιολογίας και Οικονομίας Ζωικής Παραγωγής
και Υγιεινής Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης.
4ος «Τομέας Εργαστηριακής Διαγνωστικής», που κατ’
αρχήν περιλαμβάνει το περιεχόμενο των αντικειμένων
των Εργαστηρίων Μικροβιολογίας και Παρασιτολογία
και Παθολογικής Ανατομικής.
5ος «Τομέας Κλινικών Κτηνιατρικών Σπουδών», που
κατ’ αρχήν περιλαμβάνει το περιεχόμενο των αντικειμένων των Κλινικών Μαιευτικής και Αναπαραγωγής, Παθολογίας Πτηνών, Παθολογικής και Χειρουργικής.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Βόλος, 3 Αυγούστου 2020
Ο Πρύτανης
ΖΗΣΗΣ ΜΑΜΟΥΡΗΣ
I

Αριθμ. 5673
(3)
Έγκριση τροποποίησης των άρθρων 1, 4 και 18
(Μέρος Α) καθώς και του Μέρους Β. του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master
in Applied Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 114) και ιδίως το άρθρο 13 και τις
διατάξεις του Κεφαλαίου ΣΤ (Δεύτερος και Τρίτος κύκλος σπουδών) των άρθρων 30 επ. που αφορούν στον
Δεύτερο κύκλο σπουδών κυρίως άρθρο 45 παρ. 1, ως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και τις τελικές και
μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 85.
2. Τον ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην
ανώτατη εκπαίδευση, Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος»
(Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το π.δ. 88/2013 «Μετονομασία του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
συγχώνευση Τμημάτων και Ίδρυση -Συγκρότηση Σχολών» (Α’ 129).
4. Την υπό στοιχεία 227378/Ζ1/22.12.2017 Εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
5. Την υπ’ αρ. 14/23-4-2018 (θέμα 3ο) συνεδρίαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για
την επανίδρυση του ΠΜΣ Εφαρμοσμένα Οικονομικά
(Master in Applied Economics)».
6. Την υπ’ αρ. 29/27.4.2018 συνεδρίαση της Συγκλήτου
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
7. Την υπ’ αρ. 4878/2018 απόφαση της Συγκλήτου
(Β΄ 2668) περί επανίδρυσης του ΠΜΣ «Εφαρμοσμένα
Οικονομικά (Master in Applied Economics)».
8. Την υπ’ αρ. 17/2-7-2018 (θέμα 2ο) συνεδρίαση της
Συνέλευσης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών για
την έγκριση του Κανονισμού του ΠΜΣ.
9. Την υπ’ αρ. 5384/2018 (Β΄ 3692) απόφαση της
Συγκλήτου σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied
Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της
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Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
10. Την απόφαση της υπ’ αρ. 29/15.7.2020 συνεδρίασης της Συγκλήτου σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied
Economics)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της
Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 1, 4 και 18
(Μέρος Α) καθώς και του Μέρους Β.
«Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. στα Εφαρμοσμένα
Οικονομικά» του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά (Master in Applied Economics)» του Τμήματος
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και
Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως ακολούθως:
ΜΕΡΟΣ Α
Άρθρο 1
Μεταπτυχιακοί τίτλοι
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου
Μακεδονίας οργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4485/2017. Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στα «Εφαρμοσμένα Οικονομικά
(Master in Applied Economics)»
Άρθρο 4
Αναλογία Φοιτητών -Διδασκόντων
Ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά διδάσκοντα στο πρόγραμμα είναι τέσσερεις (4). Ο μέγιστος
αριθμός φοιτητών ανά κύκλο του προγράμματος είναι
τριάντα πέντε (35). Τα μαθήματα του προγράμματος και
οι αντίστοιχοι διδάσκοντες είναι τουλάχιστον εννέα (9).
Οι διδάσκοντες προέρχονται κυρίως από το Τμήμα των
Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Άρθρο 18
Αναγόρευση διπλωματούχων - Ορκωμοσία
1. Η τελετή ορκωμοσίας (απαγγελία του ειδικού όρκου)
γίνεται μια ή δύο φόρες το χρόνο με σχετική απόφαση
της Σ.Τ.
2. Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα τυπώνεται σε καλαίσθητη ειδική περγαμηνή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πέρα
από τη μεμβράνη του πτυχίου, θα δικαιούνται να λάβουν
δωρεάν ένα (1) αντίγραφο πτυχίου, ένα (1) πιστοποιητικό
αναλυτικής βαθμολογίας, ένα (1) παράρτημα διπλώματος στην ελληνική γλώσσα και ένα (1) παράρτημα διπλώματος στην αγγλική γλώσσα.
Για κάθε νέο αντίγραφο πτυχίου, για την έκδοση πι-
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στοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας ή οποιασδήποτε
άλλης βεβαίωσης από τη Γραμματεία των Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου, οι πτυχιούχοι θα πρέπει να καταβάλλουν σε
λογαριασμό του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που θα υποδειχθεί από τη γραμματεία το ποσό των πέντε (5). ευρώ.
3. Πριν από την επίσημη αναγόρευση ο αποφοιτήσας
μεταπτυχιακός φοιτητής, εφόσον έχει εκπληρώσει όλες
τις ακαδημαϊκές και οικονομικές του υποχρεώσεις, μπορεί να λαμβάνει πιστοποιητικό για την επιτυχή αποπεράτωση του Κύκλου Σπουδών του Π.Μ.Σ. για διοικητική
χρήση.
ΜΕΡΟΣ Β
Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.
ΣΤΑ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ»
Το Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένα Οικονομικά» περιλαμβάνει
δύο (2) περιόδους διδασκαλίας μαθημάτων και μία (1)
περίοδο εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής
εργασίας. Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτούνται
εβδομήντα πέντε (75) ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες
(ECTS), εκ των οποίων τριάντα (30) στα τέσσερα (4) μαθήματα κορμού στην 1η περίοδο διδασκαλίας, τριάντα
(30) στα τέσσερα μαθήματα στη 2η περίοδο διδασκαλίας
(δύο (2) υποχρεωτικά και δύο (2) μαθήματα επιλογής) και
δεκαπέντε (15) στη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία
στη θερινή περίοδο εκπόνησής της.
Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα διδασκαλίας, μετά
από εισήγηση της ΣΕ και απόφαση της Συνέλευσης του
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών δύο προαιρετικών
μαθημάτων υποβάθρου με τίτλο «Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους» και «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας»,
σε περίπτωση που σημαντικός αριθμός των φοιτητών
του τμήματος δεν έχει το απαραίτητο υπόβαθρο στην
Οικονομική Επιστήμη. Η παρακολούθηση των μαθημάτων αυτών είναι προαιρετική και τα μαθήματα αυτά δεν
λαμβάνουν πιστωτικές μονάδες και δεν προσμετρούνται
στην απόκτηση του Δ.Μ.Σ.
Α) Προπαρασκευαστικά μαθήματα υποβάθρου
Μαθήματα

Ώρες ECTS

Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους

15

-

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

15

-

Β) 1η Διδακτική Περίοδος:
Μαθήματα

Ώρες ECTS

Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων

30

7,5

Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Τραπεζική

30

7,5

Μακροοικονομικά για Στελέχη

30

7,5

Μικροοικονομικά για Στελέχη

30

7,5

Σύνολο ECTS

30

Γ) 2η Διδακτική Περίοδος (εαρινή περίοδος):
Μαθήματα Υποχρεωτικά

Ώρες ECTS

Διεθνή Χρηματοοικονομικά

30

7,5

Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των
Φυσικών Πόρων

30

7,5
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Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)

Ώρες ECTS

Χρηματοδότηση επιχειρήσεων

30

7,5

Οικονομικά της Ενέργειας

30

7,5

Παράγωγα και Διαχείριση Κινδύνου

30

7,5

Διεθνές Εμπόριο

30

7,5

Μοντελοποίηση και Προβλέψεις Οικονομικών
Σειρών

30

7,5

Αξιολόγηση Επενδύσεων

30

7,5

Αγροτική Οικονομική

30

7,5

Agribusiness

30

7,5

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών 1

30

7,5

Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών 2

30

7,5

Σύνολο ECTS

30

Δ) Περίοδος εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας (Θερινή
περίοδος):
ECTS
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
Γενικό Σύνολο ECTS

15
75

Β. Περιγραφές Μαθημάτων
Προπαρασκευαστικά μαθήματα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Εισαγωγή στην Μικροοικονομική. Θεωρία ζήτησης και
προσφοράς, ισορροπία της αγοράς, μορφές αγοράς. Εισαγωγή στην Μακροοικονομική. Βασικά μακροοικονομικά μεγέθη. Το Κευνσιανό Υπόδειγμα συνολικής ζήτησης.
Η αγορά χρήματος. Η αγορά εργασίας. Πληθωρισμός
και Ανεργία.
Εισαγωγή στις Ποσοτικές Μεθόδους
Το μάθημα θα προσφέρει στους φοιτητές το απαραίτητο υπόβαθρο στα μαθηματικά προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ.. Πιο συγκεκριμένα,
το μάθημα αρχικά θα αναλύσει βασικές έννοιες από την
θεωρία πινάκων (πράξεις πινάκων, αντιστροφή πίνακα,
υπολογισμός ορίζουσας, οριστικότητα πίνακα κτλ.). Στη
συνέχεια, θα περιγράφουν εισαγωγικά στοιχεία από την
ανάλυση συναρτήσεων (π.χ. κυρτότητα) και θα μελετηθεί
η διαδικασία βελτιστοποίησης συναρτήσεων μίας και
πολλών μεταβλητών. Τέλος, θα γίνει αναφορά στην βελτιστοποίηση συναρτήσεων που υπόκεινται σε ισοτικούς
περιορισμούς.
1η Διδακτική Περίοδος (χειμερινή περίοδος) Ανάλυση
οικονομικών δεδομένων
Το μάθημα καλύπτει βασικές αρχές της περιγραφικής
στατιστικής, στατιστικές κατανομές, έλεγχους στατιστικών υποθέσεων, το υπόδειγμα μιας μεταβλητής, το διμεταβλητό υπόδειγμα παλινδρόμησης, το πολυμεταβλητό
υπόδειγμα παλινδρόμησης, προβλήματα στο υπόδειγμα
παλινδρόμησης, και την χρήση ψευδομεταβλητών. Η έμφαση θα δοθεί στην εφαρμογή τεχνικών με την χρήση Η/Υ.
Χρηματοπιστωτικές Αγορές και Τραπεζική
Βασικό άξονα του μαθήματος αποτελούν η μελέτη
και η αξιολόγηση του χρήματος ως προσδιοριστικού
παράγοντα της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.
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Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται ο ρόλος του τραπεζικού
συστήματος, της κεντρικής τράπεζας και της νομισματικής πολιτικής στην επίτευξη της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας. Ανάλυση επίσης θα γίνει στις αλλαγές
που επήλθαν στο ρυθμιστικό πλαίσιο ως αποτέλεσμα
της πρόσφατης χρηματοπιστωτικής κρίσης. Θα δοθεί
έμφαση στα κανάλια μετάδοσης νομισματικής πολιτικής,
στα προϊόντα σταθερού εισοδήματος και στους παράγωγους τίτλους που χρησιμοποιούνται από τα τραπεζικά
ιδρύματα για την αντιστάθμιση του κινδύνου. Τέλος, θα
παρουσιαστούν μοντέλα εκτίμησης κινδύνου ρευστότητας και μέγιστης πιθανής ζημίας.
Μακροοικονομική για Στελέχη
O σκοπός του μαθήματος «Μακροοικονομική για
Στελέχη» είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με εκείνες τις έννοιες και τα εργαλεία της σύγχρονης Μακροοικονομικής Ανάλυσης που είναι απαραίτητα ώστε η εκάστοτε επιχείρηση να παίρνει αποφάσεις
αξιολογώντας επαρκώς την κατάσταση του συνολικού
περιβάλλοντος της οικονομίας σε εγχώριο επίπεδο, τις
επιπτώσεις των κυβερνητικών πολιτικών και το διεθνές
περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, στο μάθημα θα παρουσιαστούν θέματα όπως οι δείκτες μέτρησης μακροοικονομικών μεγεθών, όπως η ανεργία και ο πληθωρισμός,
ο τρόπος λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής
κατανάλωσης και επένδυσης, ο ταυτόχρονος καθορισμός του επιτοκίου και του συνολικού προϊόντος μιας
οικονομίας με κρατικές και μη παρεμβάσεις, οι παράγοντες που προκαλούν τον πληθωρισμό, η σύνδεση της
παραγωγικότητας μιας οικονομίας με την οικονομική
μεγέθυνση, η δυνατότητα ή μη των κεντρικών τραπεζών
στον ταυτόχρονο έλεγχο πληθωρισμού και ανεργίας, οι
παράγοντες που καθορίζουν την αγορά συναλλάγματος,
οι αιτίες των διακυμάνσεων-διαταραχών μιας οικονομίας
και ο ρόλος ενός μη βιώσιμου δημοσίου χρέους στην
οικονομική μεγέθυνση. Η παρουσίαση των αντιπροσωπευτικών προβλημάτων και εφαρμογών θα γίνει με τη
χρήση του Excel.
Μικροοικονομικά για Στελέχη
O σκοπός του μαθήματος «Μικροοικονομικά για Στελέχη» είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές
με εκείνες τις έννοιες και τα εργαλεία της σύγχρονης Μικροοικονομικής Ανάλυσης που είναι απαραίτητα για τη
μελέτη της συμπεριφοράς των βασικών οικονομικών
μονάδων (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), καθώς και της
λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών. Πιο
συγκεκριμένα, στο μάθημα θα παρουσιαστούν θέματα
όπως οι λόγοι ύπαρξης των επιχειρήσεων και οι λειτουργίες τους, η διαδικασία και ο τρόπος λήψης αποφάσεων
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων σχετικά με τη
ζήτηση, την παραγωγή και την προσφορά, το κόστος
παραγωγής, την τιμολόγηση, τη δομή της αγοράς και τα
αποτελέσματα της εφαρμογής διαφόρων οικονομικών
πολιτικών. Η παρουσίαση των βασικών υποδειγμάτων,
αντιπροσωπευτικών προβλημάτων και εφαρμογών θα
γίνει με τη χρήση του Excel.
2η Διδακτική Περίοδος (εαρινή περίοδος) Υποχρεωτικά Μαθήματα
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Διεθνή Χρηματοοικονομικά
Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη και ανάλυση της
λειτουργίας του διεθνούς νομισματικού και χρηματοοικονομικού συστήματος. Αρχικά περιλαμβάνει την εισαγωγή σε βασικά εργαλεία, όπως η θεωρία του ισοζυγίου
πληρωμών και προσδιορισμός των συναλλαγματικών
ισοτιμιών, τα οποία βοηθούν τους φοιτητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές λειτουργίας της διεθνούς νομισματικής και χρηματοοικονομικής θεωρίας. Στη συνέχεια
με την χρήση των εργαλείων αυτών περιγράφονται και
αναλύονται μια σειρά θεμάτων που αφορούν την αποτελεσματικότητα των συναλλαγματικών αγορών, την
μέτρηση και μοντελοποίηση των κινήσεων κεφαλαίου,
την κερδοσκοπία, τις συναλλαγματικές κρίσεις, την κρίση
χρέους καθώς και θέματα που αφορούν την λειτουργία
διεθνών οργανισμών (IMF, EMS) και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων
Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η διεύρυνση της κατανόησης και της κριτικής αξιολόγησης των διεπαφών
μεταξύ οικονομικής δραστηριότητας και φυσικού περιβάλλοντος τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών, μέσα από την εκμάθηση της χρήσης
οικονομικών μεθόδων και εργαλείων, για την ανάλυση
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Το μάθημα συνδυάζει
την θεωρητική ανάλυση, χρησιμοποιώντας οικονομικά
υποδείγματα, με την συζήτηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων, όπως της κλιματικής αλλαγής,
της διαχείρισης υδάτινων πόρων, κλπ, προσδιορίζοντας
εναλλακτικές πολιτικές αντιμετώπισής τους. Πέρα από
την θεωρητική ανάλυση, έμφαση δίνεται στην χρήση
ποσοτικών μεθόδων.
Σε επίπεδο μακροοικονομίας, θα εξετασθούν οι έννοιες της μεγέθυνσης και της ανάπτυξης έτσι ώστε να
προσδιοριστούν οι έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης
(sustainable development) και πράσινης μεγέθυνσης
(green growth), καθώς επίσης και της σύνδεσης της
οικονομίας χαμηλού άνθρακα με τις νέες τεχνολογίες.
Στο μικροοικονομικό επίπεδο, θα εξετασθούν οι έννοιες
των δημοσίων αγαθών, των κοινόκτητων πόρων και των
περιβαλλοντικών εξωτερικοτήτων. Θα προσδιοριστεί η
αναγκαιότητα και η έκταση της κυβερνητικής παρέμβασης και θα εξετασθούν τα διάφορα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής, όπως των άμεσων ρυθμίσεων,
της περιβαλλοντικής φορολόγησης, και των μεταβιβάσιμων αδειών εκπομπής ρύπων. Καθώς κάποια από τα
σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως αυτό
της κλιματικής αλλαγής, έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα,
θα εξετασθεί η διεθνής διάσταση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων με έμφαση στα προβλήματα που παρουσιάζονται στην διαμόρφωση διεθνών περιβαλλοντικών
συμφωνιών και στις πιθανές λύσεις.
Μαθήματα Επιλογής
Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων
Το μάθημα καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τους
στόχους και τη διακυβέρνηση της επιχείρησης. Ενδει-
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κτικά αναφέρονται: α) πώς υπολογίζονται οι παρούσες
αξίες, β) αποτίμηση ομολόγων, γ) η αξία των κοινών
μετοχών, δ) καθαρή παρούσα αξία και άλλα επενδυτικά κριτήρια, ε) λήψη επενδυτικών αποφάσεων με τον
κανόνα της καθαρής παρούσας αξίας, στ) κίνδυνος, εισαγωγή στις έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης,
ζ) θεωρία χαρτοφυλακίου και το μοντέλο αποτίμησης
κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM), η) κίνδυνος και κόστος
κεφαλαίου.
Οικονομικά της Ενέργειας
Η ενέργεια είναι ένας από τους σημαντικότερους συντελεστές της παραγωγικής διαδικασίας ενώ, ταυτόχρονα, οι πηγές της αποτελούν κάποια από τα πιο σημαντικά
προϊόντα σε παγκόσμια κλίμακα. Στα πλαίσια του μαθήματος αυτού συζητούνται η ζήτηση και προσφορά στον
κλάδο της ενέργειας (κυρίως ο κλάδος της ηλεκτρικής
ενέργειας αλλά και των πετρελαιοειδών), οι διαφορετικές
μορφές αγοράς και τιμολόγησης, ο κρατικός παρεμβατισμός αλλά και η απορρύθμιση της αγοράς ενέργειας.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και οι συνακόλουθες πολιτικές άμβλυνσης των επιπτώσεων αυτών εξετάζονται
αναλυτικά. Βασική θεματική ενότητα του μαθήματος
αποτελεί επίσης η οικονομική ανάλυση των βασικών
πηγών ενέργειας, η διαχρονικά αποτελεσματική τους
εκμετάλλευση, διανομή και χρήση καθώς και οι κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες αυτών.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην δυναμική ανάλυση μη
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως το πετρέλαιο, το
φυσικό αέριο και ο άνθρακας, καθώς και η μετάβαση των
οικονομιών σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Παράγωγα και Διαχείριση Κινδύνου
Ομόλογα: Εισαγωγή & Ορισμοί, Διεθνείς αγορές ομολόγων - Eurobond markets, Αξιολόγηση Πιστοληπτικής
Ικανότητας, Διαπραγμάτευση Ομολόγων, Αποδόσεις
Ομολόγων, η Καμπύλη των Τρεχόντων & Προθεσμιακών επιτοκίων, Τιμολόγηση Ομολόγων, Τιμολόγηση με
μη- σταθερά προεξοφλητικά επιτόκια, Duration.
Swaps: Εισαγωγή & Ορισμοί, Ανταλλαγή Επιτοκίων,
Arbitrage Επιτοκίων, Συγκριτικό Πλεονέκτημα, Ανταλλαγή Συναλλάγματος, Χρήση swap επιτοκίων & συναλλάγματος, Τραπεζικά swaps: Αποτίμηση ανταλλαγών
επιτοκίου & συναλλάγματος.
Χρηματιστήρια Παραγώγων: Προϊόντα, Futures &
Forwards - Διαπραγμάτευση, Επενδύσεις, Διαθέσιμα
προϊόντα στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών,
Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options), Διαπραγμάτευση, Παραδείγματα, Προϊόντα σε συνάλλαγμα, Τιμολόγηση Συμβολαίων Δικαιωμάτων Προαίρεσης.
Κερδοσκοπία με τη χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων, Στρατηγικές Κάλυψης Κινδύνου
(hedging strategies) με χρήση χρηματοοικονομικών παραγώγων προϊόντων, Arbitrage, Επενδυτικές στρατηγικές με δικαιώματα προαίρεσης, Διαχείριση και μέτρηση
κινδύνου με τη μέθοδο Value at Risk.
Διεθνές Εμπόριο
Το μάθημα εστιάζει στα οικονομικά της παγκοσμιοποίησης ή διακρατικής οικονομικής δραστηριότητας.
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Οι διεθνείς συναλλαγές αναφέρονται σε ροές αγαθών ή
συντελεστών παραγωγής (μετανάστευση, άμεσες ξένες
επενδύσεις). Τα θέματα που εξετάζονται αναφέρονται
στα κέρδη από το εμπόριο, στο πρότυπο του εμπορίου
(ποιες χώρες πωλούν προϊόντα, σε ποιες χώρες τα πωλούν, τι προϊόντα πωλούν), και στον προστατευτισμό.
Η έμφαση θα δοθεί στους διεθνείς οργανισμούς (ΕΕ και
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου).
Μοντελοποίηση και Προβλέψεις Οικονομικών Σειρών
Στην σύγχρονη εποχή, ένας οικονομικός αναλυτής
οφείλει να μπορεί να αναλύσει και να κατανοήσει την
δυναμική στις διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές. Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με
τις απαραίτητες γνώσεις για την πραγματοποίηση μιας
ολοκληρωμένης οικονομετρικής ανάλυσης. Οι διαλέξεις θα καλύψουν θέματα που σχετίζονται με διάφορα
μοντέλα χρονοσειρών (μονομεταβλητά και πολυμεταβλητά αυτοπαλίνδρομα μοντέλα, μοντέλα πολλαπλών
καταστάσεων κτλ.). Επιπλέον, θα αναλυθούν οικονομετρικές μεθοδολογίες για την εξέταση σχέσεων αιτιότητας
κατά Granger μεταξύ οικονομικών/χρηματοοικονομικών
μεταβλητών. Επίσης, στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην πραγματοποίηση προσομοιώσεων Monte Carlo. Τέλος, έμφαση θα δοθεί στην
παραγωγή και αξιολόγηση προβλέψεων οικονομικών
μεταβλητών που προκύπτουν από οικονομετρικά μοντέλα. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι μέρος των
διαλέξεων θα πραγματοποιηθεί σε εργαστήριο υπολογιστών προκειμένου οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την
χρήση του λογισμικού Eviews.
Αξιολόγηση Επενδύσεων
Η διαχρονική αξία του χρήματος, Απλή και σύνθετη
Κεφαλαιοποίηση, Ονομαστικό και Πραγματικό επιτόκιο,
Σειρές πληρωμών (Ράντες), Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων, κέρδη και ταμειακές ροές, Χρόνος Επανάκτησης
του Κεφαλαίου, Το κριτήριο της Καθαρής Παρούσας Αξίας, Εσωτερικός Συντελεστής Αποδοτικότητας (Internal
Rate of Return), Σύγκριση Καθαρής Παρούσας Αξίας και
Εσωτερικού Συντελεστή Αποδοτικότητας.
Αγροτική Οικονομική
Η συμβολή της γεωργίας στην πορεία της οικονομικής
ανάπτυξης. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζήτησης
και προσφοράς αγροτικών προϊόντων: διακυμάνσεις
προσφοράς, αστάθεια τιμών και ‘αγροτικό πρόβλημα’.
Μέτρα αγροτικής πολιτικής και επιπτώσεις τους. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): πολιτική αγορών
και διαρθρωτική πολιτική, σημαντικές μεταρρυθμίσεις
από το 1992. Τεχνολογική πρόοδος στον αγροτικό τομέα
Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα, Τεχνολογική
πρόοδος και ανάλυση ευημερίας, αβεβαιότητα τιμών
και αβεβαιότητα αγροτικής παραγωγής.
Agribusiness
Εισαγωγή στην Αγροτική Οικονομική, θεωρία συμπεριφοράς καταναλωτή, ισορροπία καταναλωτή και αγοραία
ζήτηση, μέτρηση και ερμηνεία ελαστικοτήτων, εισαγωγή
στην παραγωγή και χρήση πόρων, η μακροοικονομία
και ο αγροτικός τομέας, μακροοικονομική πολιτική και
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ο αγροτικός τομέας, ο ρόλος του κράτους στον αγροτικό
τομέα, περιβάλλον και ο αγροτικός τομέας.
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών 1
Το μάθημα θα εστιάσει σε εξειδικευμένες έννοιες στα
διεθνή οικονομικά και χρηματοοικονομικά. Ακολουθώντας την γενικότερη φιλοσοφία του Π.Μ.Σ., έμφαση θα
δοθεί σε εμπειρικές εφαρμογές και στην χρήση κατάλληλου λογισμικού όπου αυτό χρειάζεται. Η αναλυτική
περιγραφή της δομής και της ύλης του μαθήματος θα
καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα στον οποίο
θα ανατίθεται το μάθημα.
Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Οικονομικών 2
Το μάθημα θα εστιάσει σε εξειδικευμένες έννοιες στα
διεθνή οικονομικά και χρηματοοικονομικά. Ακολουθώντας την γενικότερη φιλοσοφία του Π.Μ.Σ., έμφαση θα
δοθεί σε εμπειρικές εφαρμογές και στην χρήση κατάλληλου λογισμικού όπου αυτό χρειάζεται. Η αναλυτική
περιγραφή της δομής και της ύλης του μαθήματος θα
καθορίζεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα στον οποίο
θα ανατίθεται το μάθημα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Θεσσαλονίκη, 31 Ιουλίου 2020
Ο Πρύτανης
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ
Ι

Αριθμ. 106/931/25555
(4)
Τροποποίηση της υπ’αρ. 65/585/16974/29-5-2020
απόφασης (Β΄ 2510) ίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45.
2. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 και την
παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018,
3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα» (Α’ 114), β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις
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σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
(Α’ 114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/ 9-2-2018
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του
ν. 4521/2018 (Α’38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τον 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.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τον ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις».
9. Την απόφαση της Συγκλήτου υπ’ αρ. 65/585/16974
(Β΄ 2510) σχετικά με την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 19/25-6-2020).
11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση
υπ’ αρ. 25/10.7.2020).
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 172/29.7.2020).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 65/585/16974/29.5.2020
απόφασης (Β΄ 2510) ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και
Τεχνολογίας της Σχολής Ουχονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο:
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ», ως ακολούθως:
Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Στον πίνακα μαθημάτων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών τροποποιείται το πρόθεμα των κωδικών αριθμών των μαθημάτων από ΜΤΕ σε DIM.
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Β. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β΄ 2510) λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ», ως ακολούθως:
Άρθρο 6
Εκπαιδευτική Δομή του ΠΜΣ
6.2 Μαθήματα
Στον πίνακα μαθημάτων του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών τροποποιείται το πρόθεμα των κωδικών αριθμών των μαθημάτων από ΜΤΕ σε DIM.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 65/585/
16974/29-5-2020 (Β΄ 2510) της Συγκλήτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 3 Αυγούστου 2020
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ
I

Αριθμ. 105/930/25539
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 830/12775/24-4-2018
απόφασης (Β΄ 1575) όπως έχει διορθωθεί και
ισχύει με την υπ’ αρ. 3 Διόρθωση σφαλμάτων (Β΄
3364/2019) και του κανονισμού (Β΄ 2993/2018)
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in
Business Administration (M.B.A.)» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων
του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως έχει διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 4 Διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364/2019).
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ιδίως των άρθρων 32 και 45.
2. Την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4521/2018 και την
παρ. γ του άρθρου 17 του ν. 4559/2018,
3. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/8-12-2017 απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
«Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού προϋπολογισμού
λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» (Β΄ 4334).
4. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων
του ν. 4485/2017 για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών
και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών-Λοιπά θέματα» (Α’ 114), β) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινίσεις
σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017
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(Α’ 114) και γ) 227378/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/22-12-2017 «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών», δ) 22879/Ζ1/ 9-2-2018
«Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114),
ε) 26407/Ζ1/15-2-2018 «Ίδρυση - Επανίδρυση ΠΜΣ σε
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α’ 114), και
στ) 45070/Ζ1/19-3-2018 «Κοινοποίηση διατάξεων του
ν. 4521/2018 (Α’38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».
5. Τον 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.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου
119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).
7. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία,
διασφάλιση ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση
των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
8. Τον ν. 4610/2019 (Α΄ 70) «Συνέργειες Πανεπιστημίων
και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές
διατάξεις».
9. Τις αποφάσεις της Συγκλήτου υπ’ αρ.: α) 830/12775/
24-4-2018 (Β΄ 1575) σχετικά με την επανίδρυση όπως έχει
διορθωθεί και ισχύει με την υπ’ αρ. 3 Διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364) και β) 1380/21016/29-6-2018 (Β΄ 2993)
σχετικά με την έγκριση του Κανονισμού του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business Administration (M.B.A.)»
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Πατρών όπως έχει διορθωθεί και ισχύει
με την υπ’ αρ. 4 Διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364).
10. Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών
(συνεδρίαση υπ’ αρ. 12/4-6-2020).
11. Την θετική εισήγηση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση
υπ’ αρ. 25/10.7.2020).
12. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πατρών (συνεδρίαση υπ’ αρ. 172/29.7.2020).
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την τροποποίηση της 830/12775/24-4-2018 (Β΄
1575) απόφασης επανίδρυσης του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης
Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών
με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in Business
Administration (M.B.A.)», όπως ισχύει με την υπ’ αρ. 3
Διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364) από ακαδημαϊκό έτος
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2020-2021 ως ακολούθως: Τροποποιείται το ορθό του
σημείου 3 ως ακολούθως:
«Στο Β’ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις
ειδικεύσεις που περιγράφονται στο άρθρο τρία (3) της
παρούσας και επιλέγουν 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα της ειδίκευσής τους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν εναλλακτικά 3 από τα προσφερόμενα
μαθήματα της ειδίκευσής τους και 1 από τα μαθήματα
ελεύθερης επιλογής ή τα μαθήματα επιλογής των άλλων ειδικεύσεων. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά
επιλεγόμενο μάθημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους
δεκατρείς (13) φοιτητές. Σε περίπτωση που οι φοιτητές
που επιθυμούν να επιλέξουν ένα μάθημα υπερβαίνουν
τους δεκατρείς (13) επιλέγονται κατά προτεραιότητα
οι φοιτητές με τον υψηλότερο βαθμό εισαγωγής στο
πρόγραμμα.»
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 830/12775/
24-4-2018 (Β΄ 1575) της Συγκλήτου και η υπ’ αρ. 3 Διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364).
Β. Την τροποποίηση του κανονισμού (Β΄ 2993) του
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο: «Διοίκηση Επιχειρήσεων-Master in
Business Administration (M.B.A.)» όπως ισχύει με την υπ’
αριθμ 4 Διόρθωση σφαλμάτων (Β΄ 3364) από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ως ακολούθως:
Άρθρο 4
Εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών
Το πρώτο εδάφιο της 2ης παραγράφου του άρθρου
4.2 τροποποιείται ως εξής:
Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι
των πιο πάνω τμημάτων υπό την προϋπόθεση ότι θα
έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τις αρχές της ακαδημαϊκής χρονιάς και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα
των επιτυχόντων.
Άρθρο 5
Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων/
ασκήσεων - Ειδίκευση
Η παράγραφος 5.7 τροποποιείται ως εξής:
Η δήλωση ειδίκευσης στο ΠΜΣ πραγματοποιείται με
τη αίτηση του υποψήφιου ΜΦ και ικανοποιείται με βάση
την τελική του βαθμολογική κατάταξη. Με ευθύνη της
Σ.Ε επιδιώκεται η ισομερής κατανομή των υποψηφίων
ΜΦ στις ειδικεύσεις.
Τροποποιείται το ορθό του σημείου 14 ως ακολούθως:
«Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν μετά από το
πέρας του 1ου εξαμήνου 4 από τα προσφερόμενα μαθήματα της ειδίκευσής τους. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές επιλέγουν εναλλακτικά 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα
της ειδίκευσής τους και 1 από τα μαθήματα ελεύθερης
επιλογής ή τα μαθήματα επιλογής των άλλων ειδικεύσεων. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά επιλεγόμενο
μάθημα δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκατρείς (13)

36816

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

φοιτητές. Σε περίπτωση που οι φοιτητές που επιθυμούν
να επιλέξουν ένα μάθημα υπερβαίνουν τους δεκατρείς
(13) επιλέγονται κατά προτεραιότητα οι φοιτητές με τον
υψηλότερο βαθμό εισαγωγής στο πρόγραμμα.»
Μεταβατικές διατάξεις
Για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές που εισήχθησαν
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ισχύουν οι προηγούμενες αποφάσεις.
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση υπ’ αρ. 1380/21016/
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29-6-2018 (Β΄2993) της Συγκλήτου όπως έχει διορθωθεί
και ισχύει με το Β΄ 3364/2019.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πάτρα, 3 Αυγούστου 2020
Η Πρύτανης
ΒΕΝΕΤΣΑΝΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ

36818

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Τεύχος B’ 3594/29.08.2020

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.

*02035942908200012*

