
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοικητική των Επι-
χειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» του Τμή-
ματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

2 Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη 
(Executive MBA in Tourism)» του Τμήματος Διοι-
κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 
Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. ΔΦ 15/4907 (1)
   Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοικητική των Επιχει-

ρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» του Τμήμα-

τος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας 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 ανώτα-
της εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες 
διατάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατά-
ξεις», 31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυ-
ση Π.Μ.Σ.», 33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές 
μονάδες», 34 «Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις 
μεταπτυχιακών φοιτητών», 35 «Δωρεάν φοίτηση - υπο-
τροφίες», 36 «Διδακτικό προσωπικό», 37 «Πόροι - χρη-
ματοδότηση 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 ανώτα-
τη 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 έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την αριθμ. 1666/19-07-2016 απόφαση του Προ-
έδρου του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
(ΦΕΚ 2544/τ.Β΄/18-08-2016) “Έγκριση Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επι-
χειρήσεων του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ»”.

7. Την οικ. 1097/27-04-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 1818/
τ.Β΄/22-05-2018) «Επανίδρυση Προγράμματος Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων 
στο Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης».

8. Το αριθμ. 1/24-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

9. Τo αριθμ. 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

10. Την 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/
05-06-2019) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της 
Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

11. 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 Μετα-
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πτυχιακών Σπουδών «Διοικητική των Επιχειρήσεων 
με Διεθνή Προσανατολισμό» στο Τμήμα Διοικητικής 
Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος 
(ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως ακολούθως:

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λειτουρ-
γεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοικητική των 
Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του 
ν. 4485/2017 (Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 
10 του άρθ. 55 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

1. Τίτλος, Αντικείμενο και Σκοπός του Π.Μ.Σ.
1.1 Τίτλος: Π.Μ.Σ. «Διοικητική των Επιχειρήσεων με 

Διεθνή Προσανατολισμό».
Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή των 

πλέον σύγχρονων γνώσεων και η εμβάθυνση και προα-
γωγή των γνώσεων με τη διενέργεια σύγχρονης επιστη-
μονικής έρευνας στον ευρύτερο χώρο των επιστημών 
της διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών σε συνθή-
κες ενός παγκοσμιοποιημένου οικονομικού περιβάλ-
λοντος.

1.2 Σκοπός
Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ολοκλη-

ρωμένη και σε βάθος προσέγγιση των παραμέτρων - 
παραγόντων που ερμηνεύουν το παρελθόν, προσδι-
ορίζουν το παρών και προβλέπουν το μέλλον της μα-
κροπρόθεσμης επιβίωσης των ΜΜΕ και οργανισμών 
σε συνθήκες αβεβαιότητας και υψηλού κινδύνου στο 
διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό το 
προτεινόμενο ΠΜΣ φιλοδοξεί να συμβάλει στο να κα-
τακτήσουν οι φοιτητές του τις θεωρητικές γνώσεις που 
είναι απαραίτητες προκειμένου να ερμηνεύσουν την 
πολυπλοκότητα, τη διάρθρωση και την κατεύθυνση 
των στρατηγικών κυρίως αποφάσεων που οδηγούν τις 
επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και την μακροπρόθεσμη επιβίωσή τους 
σε διεθνές επίπεδο, και, επιπλέον, να εφοδιαστούν με 
τα αναγκαία επιστημονικά και μεθοδολογικά εργαλεία 
ώστε είναι ικανοί να αποτελέσουν μέλη της εκπαιδευτι-
κής / επιστημονικής κοινότητας της επιστήμης του μά-
νατζμεντ και ιδιαίτερα εκείνου του τμήματός της που 
αναφέρεται σε συνθήκες μιας παγκοσμιοποιημένης 
οικονομίας.

Επιμέρους στόχοι του ΠΜΣ αποτελούν:
• Η προαγωγή των γνώσεων στα συγκεκριμένα αντι-

κείμενα.
• Η ανάπτυξη της έρευνας στις συναφείς επιστημονικές 

περιοχές του Προγράμματος.
• Η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν 

ακαδημαϊκή σταδιοδρομία.
• Η κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακό επίπεδο για 

εκπαιδευμένα διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

• Η παροχή των απαραίτητων, υψηλού επιπέδου, γνώ-
σεων για αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο των αν-
θρωπίνων και οικονομικών πόρων.

• Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος και της κατανόησης 
του ολοένα πιο πολύπλοκου και δυναμικού διεθνούς 
επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

2. Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται.
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

Ερευνητικού Χαρακτήρα (Δ.Μ.Σ.Ε.Χ.) στη «Διοικητική 
των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό».

3. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της 

ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και 
πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

4. Η χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώμα-

τος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ερευνητικού Χαρακτήρα 
(Δ.Μ.Σ.Ε.Χ.) ορίζεται σε δύο έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμη-
να σπουδών, εκ των οποίων τα δύο πρώτα διατίθενται 
στη διδασκαλία των μαθημάτων και τα υπόλοιπα δύο 
για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής ερ-
γασίας.

5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδα-
σκαλίας.

Κατά την διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμμα-
τος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές ανέρχεται σε οκτώ (8) και η παρακολούθη-
σή τους είναι υποχρεωτική. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί 
σε επτάμιση (7.5) πιστωτικές μονάδες. Κάθε φοιτητής 
υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επι-
τυχώς σε μαθήματα που συνολικά αντιστοιχούν σε εξή-
ντα (60) πιστωτικές μονάδες για τα δύο πρώτα εξάμηνα 
σπουδών.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί 
σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες. Για την απόκτηση 
Δ.Μ.Σ.Ε.Χ. απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές 
μονάδες.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα.
Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ορίζεται ως 

εξής:
Α΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)

1 Ηγεσία - Επιχειρησιακή Ηθική 
(Leadership-Business Ethics) 7.5

2

Οικονομικά για στελέχη 
Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα 

(Business
Economics-Entrepreneurship)

7.5

3 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ 
(Marketing Management) 7.5

4 Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη 
Αποφάσεων 7.5

Σύνολο 30
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Β΄ Εξάμηνο

α/α Μάθημα
Πιστωτικές
Μονάδες 

(ECTS)

1 Ερευνητική Μεθοδολογία 
(Research Methodology) 7.5

2 Στρατηγική Διοίκηση 
(Strategic Management) 7.5

3 Διαχείριση Λειτουργιών 
(Operations Management) 7.5

4

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων - 
Οργανωσιακή Συμπεριφορά 

(Human Resource Management-
Organizational Behavior)

7.5

Σύνολο 30

Γ΄ και Δ΄ Εξάμηνο
Πιστωτικές 
Μονάδες 

(ECTS)
Εκπόνηση Μεταπτυχιακής 

Διπλωματικής Εργασίας
60

Τροποποίηση του προγράμματος των μαθημάτων και 
ανακατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει 
με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά 
στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα ορί-

ζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15) φοιτητές. 
Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί 
και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι κάτοχοι τίτ-
λου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του ν. 4485/2017.

7. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε προ-
σωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

7.1 Προσωπικό.
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και τεχνικοί του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Επίσης, 
στο Π.Μ.Σ. μπορούν να απασχοληθούν και άλλες κατη-
γορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 
36 του ν. 4485/2017.

7.2 Υλικοτεχνική υποδομή.
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-

θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, 
η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας και εργα-
στήρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα δι-
δασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και 
η Βιβλιοθήκη.

8. Διάρκεια λειτουργίας του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-

γήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2025-26, οπότε και θα 
αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του.

9. Αναλυτικός προϋπολογισμός, ανάλυση του κόστους 
λειτουργίας και Πηγές Χρηματοδότησης του προγράμ-
ματος.

9.1 Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ υπολογίζεται 

σε 18.000 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:
α/α Κατηγορία δαπάνης Ευρώ Ποσοστό

1. Αμοιβές-Αποζημιώσεις του 
διοικητικού προσωπικού 2.000 11.11%

2.

Μετακινήσεις, εκδηλώσεις, 
παρακολούθηση συνεδρίων 

και άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες

5.000 27.78%

3.

Προμήθεια και συντήρηση 
εξοπλισμού και λογισμικού, 

αναβάθμιση αιθουσών, 
εργαστηρίων, εκπαιδευτικό 

υλικό

5.500 30.55%

4. Δαπάνες δημοσιότητας - 
Λοιπές λειτουργικές δαπάνες 5.000 27.78%

5. Δαπάνες Αναλωσίμων 500 2.78%
Σύνολο Λειτουργικών 

δαπανών
18.000 100%

9.2 Πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ.
Το ΠΜΣ είναι δωρεάν, χωρίς τέλη φοίτησης, και οι δι-

δάσκοντες σε αυτό δεν αμείβονται. Το κόστος λειτουρ-
γίας του θα καλυφθεί από μέρος των εσόδων (30%) των 
αυτοχρηματοδοτούμενων ΠΜΣ του τμήματος Διοικητι-
κής Επιστήμης και Τεχνολογίας, καθώς και από τον προϋ-
πολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
χορηγίες, ερευνητικά προγράμματα, παροχές, δωρεές 
και κληροδοτήματα, και μέρος των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4485/2017 
(ΦΕΚ Α΄ 114).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   

Ι

 Αριθμ. ΔΦ 15/4913 (2)
Έγκριση επανίδρυσης Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Τουριστι-

κών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη 

(Executive MBA in Tourism)» του Τμήματος Διοι-

κητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής 

Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπι-

στημίου 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 δια-
τάξεις», και ιδίως των άρθρων 30 «Γενικές διατάξεις», 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ41426 Τεύχος B’ 3551/23.09.2019

31 «Όργανα διοίκησης των Π.Μ.Σ.», 32 «Ίδρυση Π.Μ.Σ.», 
33 «Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες», 34 
«Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχια-
κών 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 ανώτα-
τη 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 έκθε-
σης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών 
Σπουδών».

6. Την οικ. 1683/03-07-2018 απόφαση Συγκλήτου 
του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΦΕΚ 3151/
τ.Β΄/01-08-2018) «Ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ».

7. Το αριθμ. 1/24-06-2019 πρακτικό της προσωρινής 
Συνέλευσης του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και 
Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

8. Τo αριθμ. 4/03-07-2019 πρακτικό της Συνεδρίασης 
της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδος.

9. Την 86094/Ζ1/30-05-2019 (ΦΕΚ 326/τ.ΥΟΔΔ/
05-06-2019) υπουργική απόφαση «Συγκρότηση της Δι-
οικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος».

10. 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 Μετα-
πτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA 
in Tourism)» στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τε-
χνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του 
Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), ως 
ακολούθως:

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της 
Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανε-
πιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διοργανώνει και λει-
τουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμ-
μα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση 
Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για Στελέχη 
(Executive MBA in Tourism)» σύμφωνα με τις διατάξεις 
της απόφασης αυτής, τις διατάξεις του ν. 4485/2017 

(Α΄ 114), καθώς και τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθ. 55 
του ν. 4610/2019 (Α΄ 70).

1. Τίτλος, Γνωστικό Αντικείμενο, και Σκοπός του Π.Μ.Σ.
1.1 Τίτλος. Ο τίτλος του προτεινόμενου προς ίδρυση 

Π.Μ.Σ. είναι «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)».

1.2 Γνωστικό Αντικείμενο.
Γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η πα-

ροχή των πλέον σύγχρονων γνώσεων και η ανάπτυξη 
των απαραίτητων ικανοτήτων για την αποτελεσματικό-
τερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών. Επιπλέον, 
το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην προαγωγή των γνώσεων με 
τη διενέργεια σύγχρονης επιστημονικής έρευνας στον 
ευρύτερο χώρο των επιστημών της διοίκησης επιχειρή-
σεων και οργανισμών.

1.3 Σκοπός.
Σκοπός του προγράμματος είναι:
(α) Η εκπαίδευση και προετοιμασία στελεχών του-

ρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής των Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Οργανισμών του δημοσίου της 
ευρύτερης περιοχής. Η στοχευμένη εκπαίδευση θα εφο-
διάσει με τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες, δεξιότη-
τες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών 
τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής και κατ΄ επέκταση 
γενικότερα της ελληνικής οικονομίας.

(β) Η παροχή των απαραίτητων υψηλού επιπέδου 
γνώσεων, και η ανάπτυξη των αναγκαίων ικανοτήτων, 
δεξιοτήτων και αξιών για την προετοιμασία νέων εξει-
δικευμένων επιστημόνων και μελλοντικών διοικητικών 
στελεχών. Τα στελέχη αυτά μέσω του ΠΜΣ θα γνωρίζουν 
τις σύγχρονες τάσεις στους τομείς της διοίκησης επιχει-
ρήσεων τουρισμού, φιλοξενίας και αναψυχής, καθώς 
και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ). Θα καταστούν έτσι ικανοί να στελεχώσουν τις 
παραγωγικές και διοικητικές λειτουργίες αντίστοιχων 
επιχειρήσεων και οργανισμών στον ιδιωτικό και δη-
μόσιο τομέα, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε λειτουρ-
γικό επίπεδο, και να αντιμετωπίσουν τις σύγχρονες 
προκλήσεις της επιστήμης της διοίκησης τουριστικών 
επιχειρήσεων σε ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό 
περιβάλλον.

(γ) Η προετοιμασία και ανάπτυξη νέων και δυνα-
μικών επιχειρηματιών με επιχειρηματική νοοτροπία 
(entrepreneurial mindset), που βασίζεται στην καινο-
τομία και εξωστρέφεια. Μόνο η επιχειρηματική νοο-
τροπία θα οδηγήσει στην απόλυτη ανταπόκριση των 
απαιτήσεων μιας παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Είναι 
επίσης ο μοναδικός τρόπος ώστε να συμβάλλουν απο-
τελεσματικά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρή-
σεων και οργανισμών τουρισμού, φιλοξενίας και ανα-
ψυχής της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και 
Θράκης.

2. Είδος των Μεταπτυχιακών Τίτλων που απονέμονται.
Με την ολοκλήρωση των σπουδών, το Π.Μ.Σ. απονέμει 

Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Διοί-
κηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Οργανισμών για 
Στελέχη (Executive MBA in Tourism)».
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3. Οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές.
Στο Π.Μ.Σ. «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων 

για Στελέχη (Executive MBA in Tourism)» γίνονται 
δεκτοί, μετά από επιλογή, κάτοχοι τίτλου του πρώ-
του κύκλου σπουδών όλων των τμημάτων ΑΕΙ της 
ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της 
αλλοδαπής.

4. Η χρονική διάρκεια για τη χορήγηση των τίτλων.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι τρία (3) Εξάμηνα 
για το πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης και έξι (6) Εξάμηνα 
για το πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης.

5. Μαθήματα, πιστωτικές μονάδες και γλώσσα διδα-
σκαλίας.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών οι μεταπτυχιακοί φοι-
τητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών 
μαθημάτων, συμμετοχή σε εργαστηριακές ασκήσεις και 
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων του προγράμμα-
τος που πρέπει να παρακολουθήσουν οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές ανέρχεται σε δέκα (10): πέντε (5) υποχρεωτικά 
μαθήματα κορμού στο πρώτο εξάμηνο που αντιστοιχούν 
σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.) και πέντε (5) 
υποχρεωτικά μαθήματα κορμού στο δεύτερο εξάμηνο που 
αντιστοιχούν σε τριάντα (30). Επίσης, στο τρίτο εξάμηνο, 
πρέπει να συγγράψουν διπλωματική εργασία η οποία αντι-
στοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (Π.Μ.). Για την 
απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) 
απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες.

Η γλώσσα διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματι-
κής εργασίας είναι η ελληνική ή και η αγγλική.

Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των διδασκόμενων και 
εξεταζόμενων μαθημάτων ορίζεται ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1
Ηγεσία - Επιχειρησιακή 

Ηθική (Leadership-
Business Ethics)

6

2 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών 
με έμφαση στον Τουρισμό 6

3

Βιώσιμη Τουριστική 
Ανάπτυξη, Ειδικός 

Τουρισμός και Ειδικά
Θέματα και Μορφές 

Τουρισμού

6

4 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ 
(Marketing Management) 6

5

Συμπεριφορά Καταναλωτή 
(Consumer Behavior) - 

Έρευνα
Τουριστικής Καταναλωτικής 

Συμπεριφοράς

6

ΣΥΝΟΛΟ 30

Β΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές
Μονάδες (ECTS)

1 Στρατηγική Διοίκηση 
(Strategic Management) 6

2

Λογιστική και 
Χρηματοοικονομική για 
Επιχειρήσεις Τουρισμού

(Accounting & Finance for 
Tourism Business)

6

3

Διοίκηση Ανθρώπινων 
Πόρων-Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά (Human

Resource Management-
Organizational Behavior)

6

4

Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης (Management 

Information Systems 
Τουριστικών Επιχειρήσεων - 

Νέες Τεχνολογίες στον
Τουρισμό

6

5

Τουριστικό Μάρκετινγκ, 
Branding και Εικόνα 

Τουριστικών
Προορισμών και 

Επιχειρήσεων

6

ΣΥΝΟΛΟ 30
Γ΄ Εξάμηνο 
Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

Εκπόνηση Διπλωματικής Ερ-
γασίας (Final Dissertation) 30

ΣΥΝΟΛΟ 30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
Α΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Ηγεσία - Επιχειρησιακή Ηθική 
(Leadership-Business Ethics) 6

2 Μάρκετινγκ Υπηρεσιών με 
έμφαση στον Τουρισμό 6

3

Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη, 
Ειδικός Τουρισμός 
και Ειδικά Θέματα 

και Μορφές Τουρισμού

6
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Β΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Στρατηγική Διοίκηση 
(Strategic Management) 6

2

Λογιστική και Χρηματοοι-
κονομική για Επιχειρήσεις 

Τουρισμού (Accounting and 
Finance for Tourism Business)

6

3

Διοίκηση Ανθρώπινων 
Πόρων-Οργανωσιακή 
Συμπεριφορά (Human 

Resource Management - 
Organizational Behavior)

6

Γ΄ Εξάμηνο
Κατ΄ Επιλογή Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ 
(Marketing Management)

6

2 Συμπεριφορά Καταναλωτή 
(Consumer Behavior) - 

Έρευνα Τουριστικής 
Καταναλωτικής 
Συμπεριφοράς

6

Δ΄ Εξάμηνο
Υποχρεωτικά μαθήματα κορμού

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1

Πληροφοριακά Συστήματα 
Διοίκησης (Management 

Information Systems 
Τουριστικών Επιχειρήσεων - 

Νέες Τεχνολογίες 
στον Τουρισμό

6

2

Τουριστικό Μάρκετινγκ, 
Branding και Εικόνα 

Τουριστικών Προορισμών 
και Επιχειρήσεων

6

Ε΄ Εξάμηνο 
Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Εκπόνηση Διπλωματικής 
Εργασίας (Final Dissertation) 15

ΣΤ΄ Εξάμηνο 
Υποχρεωτικά μαθήματα

α/α Μάθημα Πιστωτικές 
Μονάδες (ECTS)

1 Εκπόνηση Διπλωματικής Ερ-
γασίας (Final Dissertation) 15

Τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και ανα-
κατανομή μεταξύ των εξαμήνων μπορεί να επέλθει με 
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων και με αναφορά στον 
κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

6. Αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο αριθμός εισακτέων κατ΄ έτος στο πρόγραμμα 

ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτη-
τές. Ο αριθμός αυτός μπορεί να είναι ελαχίστως υψη-
λότερος σε περίπτωση ισοψηφίας με τον τελευταίο 
εισακτέο. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνο-
νται δεκτοί και μέλη Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι 
κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34, παρ. 8 του 
ν. 4485/2017.

7. Οι δυνατότητες και οι ανάγκες του Τμήματος σε προ-
σωπικό και υλικοτεχνική υποδομή.

7.1 Προσωπικό.
Για την υλοποίηση του προγράμματος μεταπτυχιακών 

σπουδών θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ και τεχνικοί του 
Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, μέλη 
ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής. Επίσης, 
θα απασχοληθούν και διακεκριμένοι ειδικοί καθηγητές 
από πανεπιστήμια αλλοδαπής και άλλες κατηγορίες δι-
δασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 36 του 
ν. 4485/2017.

7.2 Υλικοτεχνική Υποδομή.
Για τη λειτουργία του προγράμματος θα χρησιμοποιη-

θεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος, 
η οποία περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας και εργα-
στήρια, κατάλληλα εξοπλισμένα με σύγχρονα μέσα δι-
δασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καθώς και 
Βιβλιοθήκη.

8. Διάρκεια Λειτουργίας του προγράμματος.
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα λειτουρ-

γήσει εκτός απροόπτου μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 
2022-2023, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συ-
νέχισης της λειτουργίας του.

9. Αναλυτικός Προϋπολογισμός, Ανάλυση του Κόστους 
Λειτουργίας, Πηγές Χρηματοδότησης του Προγράμμα-
τος και Ειδική Αιτιολόγηση Ανάγκης Επιβολής Τέλους 
Φοίτησης.

9.1 Προϋπολογισμός και κόστος λειτουργίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 

114 Α΄) το 70% των εσόδων κατανέμεται για την κάλυ-
ψη των λειτουργικών εξόδων του προγράμματος. Οι 
συνολικές δαπάνες υπολογίζονται 104.029 ευρώ και 
αναλύονται σε κατηγορίες εσόδων και δαπανών ως 
εξής:
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ΕΣΟΔΑ € ΕΞΟΔΑ €

1 Από τον προϋπολογισμό του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). 1.200 1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες 

λογισμικού. 1.000

2 Από δωρεές. 3.000 2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών 
σε μεταπτυχιακούς φοιτητές. 3.000

3 Από πόρους από ερευνητικά 
προγράμματα. 0 3 Δαπάνες αναλώσιμων 1.000

4 Από πόρους από προγράμματα της ΕΕ 
ή άλλων διεθνών οργανισμών. 0 4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του 

ΠΜΣ. 15.700

5 Από μέρος των εσόδων ΕΛΚΕ των ΑΕΙ. 0 5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του ΠΜΣ 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 300

6 Από κάθε άλλη νόμιμη αιτία. 0 6

Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού 
προσωπικού των ΑΕΙ και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν 
στην οργάνωση του ΠΜΣ. 

23.280

7 Από τέλη φοίτησης. 99.829 7
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού 
των ΑΕΙ που συμμετέχουν στην οργάνωση 
του ΠΜΣ. 

2.400

8 Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού 
της παρ. 5 του άρ. 3 6 του ν. 4485/2017 6.240

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής 
υποστήριξης. 10.900

 10

Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα 
δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης 
συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου. 

9.000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) 72.820
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με 
προτεραιότητα στην κάλυψη των αναγκών 
των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη 
φοίτησης. 

31.209

ΣΥΝΟΛΑ 104.029 104.029

9.2 Ειδική αιτιολόγηση της τυχόν ανάγκης επιβολής τέλους φοίτησης, καθώς και του ύψους του τέλους αυτού σε 
αναλογία προς τις πάσης φύσεως παροχές προς τους φοιτητές.

Από την αντιπαράθεση των Πινάκων εσόδων/εξόδων προκύπτει ότι οι εισροές υπολείπονται των εκροών κατά: 
Εκροές €104.029 - Εισροές €4.200 = €99.829. Σύμφωνα με το άρθ. 35 (δωρεάν φοίτηση) παρ. 2 του ν. 4485/2017 
ισχύει ότι: «Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό 
(30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.». Για 40 φοιτητές το τέλος φοίτησης που 
καλύπτει την ως άνω διαφορά είναι: Τέλος φοίτησης: €99.829/(0,7 x 40 φοιτητές) = €3.565.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Θεσσαλονίκη, 27 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥ   
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*02035512309190008*

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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